
Pre životné poistenie, ktoré uzaviera UNIQA poisťovòa, 
a.s. (ïalej len „poistite¾“) platia príslušné ustanovenia 
Obèianskeho zákonníka, tieto všeobecné poistné pod-
mienky (ïalej aj „VPP“), poistné podmienky (ïalej aj 
„PP“), zmluvné dojednania a podmienky dojednané 
v poistnej zmluve a poistno-technické zásady poistite-
¾a. Ustanovenia poistnej zmluvy, ktoré sú upravené 
odchylne od ustanovení týchto VPP majú prednosť 
pred ustanoveniami týchto VPP.

ODDIEL I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
ODDIEL II – POISTNÉ PLNENIE
ODDIEL III –  PÔŽIÈKA Z PROSTRIEDKOV 

REZERV POISTNÉHO
ODDIEL IV – ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA

ODDIEL I
Všeobecné ustanovenia

Èlánok 1
Úvodné ustanovenia
1.  Poistite¾ – UNIQA poisťovòa, a. s., IÈO: 00 653 501, 

ktorej bolo udelené povolenie na vznik poisťovne 
a podnikanie v poisťovníctve v zmysle všeobecne 
záväzných právnych predpisov.

2.  Poistník je osoba (fyzická alebo právnická), ktorá 
uzavrela s poistite¾om poistnú zmluvu. Poistník musí 
mať v èase prevzatia návrhu na uzavretie poistnej 
zmluvy trvalý alebo obvyklý pobyt na území Sloven-
skej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté 
inak. V prípade obvyklého pobytu akceptuje, že pre 
poistenie sa uplatòuje právo Slovenskej republiky, 
komunikaèný jazyk je slovenèina a korešpondencia 
od poistite¾a sa realizuje výluène na kontaktnú ad-
resu v Slovenskej republike. Ak je poistníkom práv-
nická osoba, musí mať táto v èase prevzatia návrhu 
poistnej zmluvy sídlo na území Slovenskej republiky 
a komunikaèný jazyk je slovenèina.

3.  Poistený je osoba, na ktorej život alebo zdravie sa po-
istenie vzťahuje. Poistený musí mať v èase prevzatia 
návrhu na uzavretie poistnej zmluvy trvalý alebo ob-
vyklý pobyt na území Slovenskej republiky, ak nie je 
v poistnej zmluve dohodnuté inak. V prípade ob-
vyklého pobytu akceptuje, že pre poistenie sa uplat-
òuje právo Slovenskej republiky, komunikaèný jazyk je 
slovenèina a korešpondencia od poistite¾a sa realizuje 
výluène na kontaktnú adresu v Slovenskej republike. 

4.  Oprávnená osoba je osoba (fyzická alebo právnic-
ká), ktorá má pod¾a uzavretej poistnej zmluvy právo 
na poistné plnenie v prípade úmrtia poisteného. 

5.  Poistná udalosť je náhodná udalosť, uvedená v poist-
nej zmluve, s ktorou je spojený vznik povinnosti poisti-
te¾a poskytnúť poistné plnenie.

6.  Poistná doba je doba, na ktorú sa poistenie uzaviera 
a jej hodnota v rokoch je uvedená v poistnej zmluve. 

7.  Poistné obdobie je v poistnej zmluve dohodnutý 
èasový interval, za ktorý sa platí bežné poistné. Po-
istné obdobie môže byť roèné alebo podroèné (pol-
roèné, štvrťroèné, mesaèné).

8.  Poistné je suma, ktorú platí poistník dohodnutým 
spôsobom (jednorazovo alebo bežne), ako proti-
hodnotu za poskytovanú poistnú ochranu.

9.  Jednorazové poistné je poistné platené naraz za 
celú dobu, na ktorú bolo dojednané poistenie.

10.  Bežné poistné je poistné platené pravidelne za prí-
slušné poistné obdobia. Bežné poistné môže byť 
platené poèas celej poistnej doby alebo poèas skrá-
tenej doby platenia poistného, pod¾a toho, ako je 
dohodnuté v poistnej zmluve.

11.  Poistka je písomné potvrdenie poistite¾a o prijatí 
návrhu na uzavretie poistnej zmluvy a slúži ako po-
tvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy.

12.  Zaèiatok poistenia je dátum potvrdený poistite¾om 
v poistke, od ktorého poistite¾ poskytuje dohod-
nutú poistnú ochranu a poistník je povinný platiť 
poistné v dojednanej výške a vèas. Poistenie zaèína 
o 0.00 hodine dátumu zaèiatku poistenia.

13.  Koniec poistenia je dátum, ktorý je súètom dátumu 
zaèiatku poistenia a poistnej doby. Poistenie konèí 
o 24. hodine dátumu konca poistenia.

14.  Hlavný výroèný deò poistenia je výroèný deò poiste-
nia v mesiaci, ktorého poradové èíslo v roku sa zho-
duje s poradovým èíslom mesiaca zaèiatku poistenia.

15.  Výroèný deò poistenia je deò, ktorého porado-
vé èíslo v mesiaci sa zhoduje s poradovým èíslom 
v mesiaci dòa zaèiatku poistenia. 

16.  Poistný rok je èasové obdobie medzi dvoma po 
sebe nasledujúcimi hlavnými výroènými dòami po-
istenia. Prvý poistný rok zaèína v deò zaèiatku pois-
tenia.

17.  Vstupný vek je rozdiel kalendárneho roku narode-
nia poisteného a kalendárneho roku dátumu zaèiat-
ku poistenia.

18.  Koncový vek je súèet vstupného veku poisteného 
a poistnej doby.  

19.  Pripoistenie je poistenie dojednané k životnému 
poisteniu ako hlavnému poisteniu. Pre pripoiste-
nie platia príslušné všeobecné poistné podmienky, 
poistné podmienky, zmluvné dojednania uvedené 
v poistnej zmluve a ustanovenia týchto VPP, ktoré sa 
naò odvolávajú alebo sa ho bezprostredne týkajú, 
ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak.

20.  Úraz je udalosť nezávislá od vôle poisteného, ktorá 
neoèakávaným, náhlym a neprerušeným pôsobe-
ním vonkajších síl (s výnimkou pôsobenia mikro-
biálnych jedov a imunotoxických látok) spôsobila 
objektívne zistite¾né alebo vidite¾né ujmy na zdraví, 
alebo smrť. Za úraz sa v zmysle týchto VPP nepova-
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žuje: samovražda alebo pokus o òu; úmyselné seba-
poškodenie; vražda alebo pokus o òu, ak k nej došlo 
v období do 3 rokov od uzavretia poistnej zmluvy; 
infarkt myokardu; choroba; zhoršenie choroby v dô-
sledku úrazu; vrodené vady, vývojové vady a úchyl-
ky; vznik nádoru každého druhu a pôvodu; vznik 
a zhoršenie prietrží (hernií), okrem devastaèných 
poranení steny brušnej a prietrží v jazve po operá-
ciách v dôsledku úrazu; vznik a zhoršenie aseptic-
kých zápalov š¾achových pošiev, svalových úponov, 
epikondylitíd a kåbových vaèkov (okrem priamych 
otvorených poranení kåbových vaèkov); infekè-
né choroby akéhoko¾vek druhu a pôvodu (okrem 
tetanu, besnoty a anaeróbnych infekcií, ktoré vznikli 
v dôsledku úrazu); infekcia a smrť spôsobená víru-
som HIV; strata èastí konèatín alebo strata celých 
konèatín u diabetikov a pacientov s obliteráciami 
ciev konèatín (okrem okamžitých stratových pora-
není èastí konèatín alebo straty celých konèatín spô-
sobených úrazom); patologické zlomeniny; úraz, 
ktorý nastane v dôsledku poruchy alebo straty ve-
domia, porážky, epileptického záchvatu alebo iných 
kàèových záchvatov, ktoré postihnú celé telo; násle-
dok diagnostických, lieèebných a preventívnych 
zákrokov, ak neboli vykonané za úèelom lieèenia 
následkov úrazu, následok estetických a plastických 
operácií; úraz, ku ktorého vzniku dôjde v dôsledku 
nedodržania pokynov ošetrujúceho lekára. 

21.  Choroba je pod¾a všeobecne uznávaného stavu lekár-
skych vied abnormálny telesný alebo duševný stav. 

22.  Lieèenie, v zmysle týchto VPP, je iba lieèenie usku-
toènené na základe preukázate¾ného rozhodnutia 
lekára a v súlade s jeho pokynmi.

23.  Invalidita – pre potreby poistenia sa poistený po-
važuje za invalidného, ak pre dlhodobo nepriazni-
vý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať 
zárobkovú èinnosť v porovnaní so zdravou fyzickou 
osobou o viac ako 40 %, potvrdený Sociálnou pois-
ťovòu v Slovenskej republike. Uvedená percentuál-
na hodnota je hodnota platná k dátumu úèinnosti 
týchto VPP.

24.  Invalidný dôchodok je dôchodok priznaný poistené-
mu, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný 
stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú èinnosť 
o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou oso-
bou, potvrdený Sociálnou poisťovòou v Slovenskej 
republike. Uvedená percentuálna hodnota je hodno-
ta platná k dátumu úèinnosti týchto VPP. 

25.  Percento poklesu schopnosti vykonávať zárobko-
vú èinnosť, uvedené v ods. 23 a 24 tohto èlánku – 
v prípade ak poèas trvania poistenia dôjde v práv-
nych predpisoch Slovenskej republiky k úprave 
výšky uvedenej percentuálnej hodnoty na inú hod-
notu, je pre posudzovanie invalidity alebo invalid-
ného dôchodku rozhodujúca percentuálna hodnota 
v súlade s príslušnými právnymi predpismi platný-
mi a úèinnými v èase vzniku poistnej udalosti.  

26.  Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdra-
votný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vyko-
návať zárobkovú èinnosť a ktorý má pod¾a poznat-
kov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

27.  Garanèná doba je doba v dôchodkovom poistení, 
poèas ktorej má oprávnená osoba v prípade smrti po-

isteného nárok na výplatu dôchodku. Garanèná doba 
zaèína plynúť dòom zaèiatku vyplácania dôchodku.

28.  Odložený dôchodok je dôchodok vyplácaný od 
hlavného výroèného dòa v kalendárnom roku, 
v ktorom sa poistený dožije dojednaného veku za-
èiatku vyplácania dôchodku.

29.  Ihneï splatný dôchodok je dôchodok vyplácaný 
od prvého dòa kalendárneho mesiaca nasledujúce-
ho po dátume zaèiatku poistenia.

30.  Doba odkladu v dôchodkovom poistení je èasový 
úsek medzi zaèiatkom poistenia a zaèiatkom vyplá-
cania dôchodku. Pri ihneï splatnom dôchodku je 
doba odkladu nulová.

31.  Poistno-technické zásady poistite¾a zahàòajú 
poistno-matematický popis nárokov z poistenia, 
význam a rozsah technických parametrov poistenia, 
vzorce pre výpoèet poistného, rezervy, odkupnej 
hodnoty, redukovanej poistnej sumy, redukované-
ho dôchodku a sú uvedené v obchodných plánoch 
a interných materiáloch vydaných poistite¾om. 
Poistník pri dojednaní poistenia túto skutoènosť be-
rie na vedomie a súhlasí s použitím poistno-tech-
nických zásad poistite¾a pre dojednávané poistenie. 
Pre dojednané poistenie v zmysle týchto VPP platia 
poistno-technické zásady poistite¾a aktuálne v èase 
dojednania poistenia.

32.  Oceòovanie rizík je posúdenie zdravotného, 
finanèného rizika a rizika vykonávaného zamestna-
nia alebo záujmovej èinnosti poisteného poistite-
¾om. Poistite¾ môže na základe výsledku ocenenia 
rizík pre poistenie fyzickej osoby stanoviť výluku 
z poistného krytia alebo prirážku k poistnému, 
môže rozhodnúť o neprijate¾nosti fyzickej osoby do 
daného poistenia, resp. o neprijate¾nosti poistenia 
v požadovanom rozsahu.   

33.  Pôžièka je, v zmysle týchto VPP, suma finanèných 
prostriedkov poskytnutých poistníkovi z prostried-
kov rezerv poistného hlavného poistenia v súlade 
s týmito VPP, Zmluvou o pôžièke uzavretou medzi 
poistníkom a poistite¾om a s poistno-technickými 
zásadami poistite¾a. Príslušenstvom pôžièky (poh¾a-
dávky z pôžièky) sú: úroky, úroky z omeškania, ná-
klady spojené s uplatnením poh¾adávky poistite¾a.

34.  Drogy sú omamné a návykové látky, alkohol 
a ostatné látky spôsobilé nepriaznivo ovplyvniť psy-
chiku èloveka alebo jeho ovládacie a rozpoznávacie 
schopnosti, alebo sociálne správanie. 

35.  Legalizovanými ¾ahkými drogami sú lieky obsahu-
júce substanciu drogy za predpokladu že boli leká-
rom predpísané a poistený bol povinný na odporú-
èanie lekára ich užívať, káva, tabak a alkohol (tým 
nie je dotknuté právo poistite¾a pod¾a èl. 20 písm. 
c) týchto VPP).

Èlánok 2
Poistka
Ak dôjde ku strate alebo znièeniu poistky (potvrdení 
o uzavretí poistnej zmluvy), poistite¾ vydá poistníkovi 
na jeho žiadosť a náklady druhopis poistky. Vydaním 
druhopisu originál stráca platnosť.



Èlánok 3
Vymedzenie poistných rizík
Tieto všeobecné poistné podmienky pre životné poiste-
nie sa vzťahujú  na nasledovné poistenie, ktoré možno 
dojednať poistnou zmluvou:
 a) poistenie pre prípad smrti,
 b) poistenie pre prípad dožitia,
 c)  poistenie pre prípad iného poistného rizika.

Èlánok 4
Miesto poistenia
Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú 
na celom svete, ak nie je v poistnej zmluve alebo prís-
lušných VPP alebo PP dohodnuté inak. 

Èlánok 5
Výluky z poistenia
Do poistenia nie sú prijate¾né a poistenie sa nevzťahu-
je, ak nie je v príslušných VPP a PP uvedené inak, na 
osoby, ktoré: 
 a) sú v èase dojednávania poistenia práceneschopné,
 b)  v èase dojednávania poistenia užívajú drogy s vý-

nimkou legalizovaných ¾ahkých drog,
 c)  absolvovali odvykaciu lieèbu od alkoholu alebo 

drog v priebehu posledných dvoch rokov pred 
dojednávaním poistenia.

Èlánok 6
Uzavretie poistnej zmluvy, zmeny poistenia
1.  Poistná zmluva je uzavretá v deò, keï poistník pre-

vezme poistku ako oznámenie o prijatí svojho návr-
hu poistnej zmluvy za predpokladu splnenia pod-
mienok uvedených v návrhu poistnej zmluvy.

2.  Zmeny poistnej zmluvy možno uskutoèniť len pí-
somnou dohodou zmluvných strán.

3.  Ak sa úèastníci dohodnú na zmene už dojednaného 
poistenia, je poistite¾ povinný plniť zo zmeneného 
poistenia až z poistných udalostí, ktoré nastanú od 
zaèiatku úèinnosti zmeny.

Èlánok 7
Poistné
1.  Výška poistného sa urèuje pod¾a sadzieb pre jed-

notlivé druhy poistenia stanovených poistite¾om 
pod¾a poistno-technických  zásad poistite¾a.

2.  Ak sa v dôsledku nesprávne uvedeného dátumu na-
rodenia, rodného èísla, pohlavia poisteného, alebo 
iného údaju o poistenom podstatnom pre stano-
venie poistného nesprávne stanovili technické pa-
rametre poistenia alebo pripoistenia a na základe 
toho sa stanovilo nižšie poistné, poistite¾ je opráv-
nený plnenie z poistnej zmluvy znížiť v pomere za-
plateného poistného k poistnému, ktoré sa malo 
v skutoènosti platiť.

3.  Poistite¾ je pri uzavieraní poistenia alebo zmene po-
istenia oprávnený upraviť výšku poistného, poistnú 
sumu alebo rozsah poistenia vzh¾adom na zvýšené 
riziko smrti alebo iného poistného rizika osoby, na 
ktorej život alebo zdravie sa má poistenie vzťahovať.

Èlánok 8
Platenie a splatnosť poistného
1.  V prípade, ak je bežné poistné platené podroène, 

pripoèíta sa k nemu prirážka za podroènosť, ak nie 
je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

2.  Jednorazové poistné je splatné dòom zaèiatku pois-
tenia, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

3.  Bežné poistné je splatné vždy prvého dòa príslušné-
ho poistného obdobia, ak nie je v poistnej zmluve 
dohodnuté inak.

4.  V prípade, že poistné nebolo zaplatené naèas, má 
poistite¾ právo zapoèítať si k dlžnému poistnému 
náklady vzniknuté v súvislosti s upomínacím proce-
som a úrok z omeškania.

Èlánok 9
Povinnosti poistníka, poisteného a osoby uplat-
òujúcej si nárok na poistné plnenie
1.  Poistník a poistený má povinnosť odpovedať 

pravdivo a úplne na všetky písomné otázky po-
istite¾a týkajúce sa dojednávaného poistenia 
a poistnej zmluvy.

2.  Poistník a poistený je povinný dodržiavať ustano-
venia všeobecne záväzných právnych predpisov, 
týchto všeobecných poistných podmienok, ïalších 
prípadných všeobecných poistných podmienok 
a poistných podmienok, platných pre dané poiste-
nie, zmluvných dojednaní a ïalších povinností ulo-
žených poistnou zmluvou.

3.  Poistník je povinný platiť poistné v stanovenej výške 
a vèas.

4.  Poistník a poistený je povinný v prípade zmeny 
osobných údajov (napr. zmenu mena, priezviska, 
trvalého bydliska a pod.) túto zmenu poistite¾ovi 
oznámiť písomne a bez zbytoèného odkladu.

5.  Osoba uplatòujúca si nárok na poistné plnenie je 
povinná na písomné požiadanie poistite¾a predložiť 
všetky požadované dokumenty potrebné v súvislos-
ti s likvidáciou predmetnej poistnej udalosti.

6.  Poistník má právo zmeniť urèenie oprávnenej osoby 
až do vzniku poistnej udalosti, avšak len so súhla-
som poisteného. Zmena je úèinná dòom doruèe-
nia písomnej žiadosti poistite¾ovi. Písomná žiadosť 
musí obsahovať úradne overený podpis poistníka. 
V prípade ak si zmena oprávnenej osoby vyžaduje 
súhlas poistenej osoby (resp. zákonného zástupcu 
poistenej osoby), musí písomná žiadosť obsahovať 
úradne overené podpisy všetkých dotknutých osôb. 
V prípade osobného overenia totožnosti poistníka 
a poistenej osoby na obchodnom mieste poistite¾a 
sa úradne overené podpisy nevyžadujú.  

7.  Poistený je povinný splnomocniť poistite¾a k jedna-
niu s ošetrujúcimi lekármi, zdravotníckymi zariade-
niami a inými inštitúciami pri zisťovaní skutoèností 
potrebných pre urèenie podmienok pre uzavretie, 
zmenu alebo pokraèovanie poistnej zmluvy, ako aj 
na urèenie nárokov vyplývajúcich z poistnej zmluvy 
a zbaviť ich povinnosti mlèanlivosti.  



Èlánok 10
Práva a povinnosti poistite¾a
1.  Poistite¾ má právo na základe súhlasu poisteného 

preskúmať zdravotný stav poisteného a tiež ïalšie 
skutoènosti potrebné pre uzavretie, zmenu alebo 
pokraèovanie poistnej zmluvy, ako aj skutoènosti tý-
kajúce sa urèenia nárokov vyplývajúcich z poistnej 
zmluvy, a to z údajov, ktoré uviedol v dotazníkoch, 
zo správ vyžiadaných s jeho súhlasom od zdravot-
níckych zariadení, v ktorých sa lieèil a z lekárskej 
prehliadky. Údaje, ktoré poistite¾ získa pri zisťovaní 
zdravotného stavu a ostatné skutoènosti potrebné 
pre uzavretie, zmenu alebo pokraèovanie poistnej 
zmluvy a skutoènosti týkajúce sa urèenia nárokov 
vyplývajúcich z poistnej zmluvy, môžu byť použité 
len pre potreby súvisiace s poistením.

2.  Poistite¾ má právo na poistné za dobu do zániku pois-
tenia. Ak nastala poistná udalosť a dôvod ïalšieho po-
istenia tým odpadol, patrí poistite¾ovi poistné do konca 
poistného obdobia, v ktorom poistná udalosť nastala.

Èlánok 11
Redukcia poistenia, zánik poistenia 
pre neplatenie poistného
1.  Ak bolo v poistení s bežne plateným poistným 

zaplatené poistné aspoò za prvé dva roky poistenia 
a poistné za ïalšie poistné obdobie nebolo zapla-
tené v lehote stanovenej vo výzve poistite¾a na za-
platenie pod¾a Obèianskeho zákonníka, tak v prípa-
de, ak sa jedná o poistenie, v ktorom je nárok na 
odkupnú hodnotu a ak do konca poistenia ostáva 
minimálne 1 rok, mení sa poistenie v nasledovnom 
rozsahu:

 a)  v poistení, kde je dojednané poistné plnenie vo 
forme poistnej sumy, na poistenie so zníženou 
poistnou sumou (redukcia poistnej sumy), a to 
bez povinnosti platiť ïalšie poistné, prièom v prí-
pade, ak je vypoèítaná redukovaná poistná suma 
nižšia než je minimálna poistná suma uvedená 
pre dané poistenie v poistno-technických zása-
dách poistite¾a, poistite¾ sa môže rozhodnúť pre 
zánik poistenia pre neplatenie poistného, 

 b)  v poistení, kde je dojednané poistné plnenie vo 
forme výplaty dôchodku, na poistenie so zníže-
ným dôchodkom (redukcia dôchodku), a to bez 
povinnosti platiť ïalšie poistné, prièom v prípa-
de, ak je vypoèítaný roèný redukovaný dôchodok 
nižší než je minimálny roèný dôchodok uvedený 
pre dané poistenie v poistno-technických zása-
dách  poistite¾a, poistite¾ sa môže rozhodnúť pre 
zánik poistenia pre neplatenie poistného.

 c)  v prípade redukcie poistenia poistite¾ pri pre-
poète nových parametrov poistenia v plnej výške 
zapoèítava celý prípadný podiel na zisku pride-
lený do dátumu úèinnosti redukcie poistenia, 
v zmysle poistno-technických zásad poistite¾a 
a dátumom úèinnosti redukcie poistenia zároveò 
zaniká nárok na dovtedy platnú a poistite¾om pí-
somne oznámenú aktuálnu hodnotu prideleného 
podielu na zisku ako doplnkovej poistnej sumy vy-
plácanej nad rámec poistného plnenia. Od dátu-
mu úèinnosti zmeny sa zaèína opätovne vytvárať 
nový podiel na zisku, v súlade s èl. 24 týchto VPP.

  Poistite¾ má nárok na poistné za dobu do redukcie 
poistnej sumy, resp. dôchodku. Pri výpoète reduko-
vanej poistnej sumy, resp. redukovaného dôchod-
ku poistite¾ odpoèíta evidované dlžné poistné za 
poistenie dojednané poistnou zmluvou (vrátane 
poistného z dojednaných pripoistení). Od dátumu 
redukcie poistenia zanikajú všetky pripoistenia do-
jednané v poistnej zmluve.

2.  Redukcia poistenia sa nevykonáva v prípade poiste-
nia pre prípad smrti, ktoré bolo dojednané na pres-
ne urèený poèet rokov.

3.  Ak sú splnené podmienky pre redukciu uvedené 
v tomto èlánku, dôjde k redukcii poistenia od prvé-
ho dòa po lehote, uplynutím ktorej by poistenie 
inak zaniklo pre neplatenie poistného.

4.  V prípade, ak bola z rezervy poistného poistnej 
zmluvy poskytnutá pôžièka a aktuálna hodnota 
dlhu z pôžièky vrátane jej príslušenstva k dátumu 
uplynutia lehoty na zaplatenie poistného uvedenej 
vo výzve poistite¾a na jeho zaplatenie je vyššia ako 
poistite¾om v poistno-technických zásadách stano-
vená hodnota, zaniká poistenie bez nároku na re-
dukciu poistenia. 

5.  Ak nie sú splnené podmienky pre redukciu poistenia 
uvedené v tomto èlánku, tak poistenie pre neplatenie 
poistného zaniká pod¾a èl. 14 ods. 1 písm. i).

Èlánok 12
Podmienky výplaty odkupnej hodnoty
1.  V prípade zániku poistenia má poistník právo na 

výplatu odkupnej hodnoty, ak sa jedná o poistenie, 
v ktorom je nárok na odkupnú hodnotu zahrnutý a:

 a)  ak bolo v poistení s bežne plateným poistným 
zaplatené poistné aspoò za prvé dva roky poiste-
nia, alebo

 b)  ak bolo v poistení s jednorazovým poistným po-
istenie dojednané na poistnú dobu dlhšiu ako 
jeden rok, alebo

 c)  ak sa jedná o redukované poistenie.
  Toto právo sa nevzťahuje na poistenie pre prípad 

smrti, ktoré bolo dojednané na presne urèený po-
èet rokov, ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak, 
a na poistenie s výplatou dôchodku, ak sa už zaèal 
dôchodok vyplácať.

2.  V prípade, ak sa jedná o poistenie, v ktorom je nárok 
na odkupnú hodnotu zahrnutý, informácia o tejto 
skutoènosti bude uvedená v poistnej zmluve.

3.  Poistník má právo, ak sú splnené podmienky uvede-
né v ods. 1, aby sa na základe jeho písomnej žiados-
ti s úradne overeným podpisom zrušilo poistenie 
s výplatou odkupnej hodnoty. V prípade osobného 
overenia totožnosti poistníka a poistenej osoby na 
obchodnom mieste poistite¾a sa úradne overené 
podpisy nevyžadujú. Pre zrušenie poistenia na zák-
lade výpovede poistníka s výplatou odkupnej hod-
noty (t.j. ak sa s òou v danom poistení poèíta) sa ne-
vyžaduje šesťtýždòová výpovedná lehota. Poistenie 
je zrušené okamihom, keï bola odkupná hodnota 
poukázaná poistníkovi.

4.  Poistník má právo, ak poistenie zaniká pre neplate-
nie následného poistného a sú splnené podmienky 
uvedené v ods. 1 a nie sú splnené podmienky pre 



redukciu poistenia pod¾a èl. 11, na výplatu odkup-
nej hodnoty.

5.  Ak v prípade výplaty odkupnej hodnoty so súèas-
ným zánikom poistnej zmluvy:

 a)  poistite¾ eviduje dlžné poistné za poistenie do-
jednané poistnou zmluvou (vrátane pripoistení), 
má právo si túto dlžnú sumu zapoèítať voèi od-
kupnej hodnote,

 b)  poistite¾ eviduje na poistnej zmluve nesplatenú 
pôžièku poskytnutú poistníkovi, má právo zapo-
èítať si aktuálnu výšku dlhu z pôžièky vrátane jej 
príslušenstva voèi odkupnej hodnote. 

Èlánok 13
Výpoèet parametrov pri zmene a zániku poistenia
1.  Redukovanú poistnú sumu alebo redukovaný dô-

chodok (èl. 11), výšku odkupnej hodnoty (èl. 12) 
a výšku rezervy poistného vypoèíta poistite¾ pod¾a 
poistno-technických zásad poistite¾a.

2.  Odkupná hodnota (odkup) nezodpovedá sume za-
plateného poistného, ale rezerve poistného zníže-
nej o zrážku, ktorá je uvedená v poistno-technických 
zásadách poistite¾a. Rezerva poistného je suma, 
ktorá predstavuje hodnotu budúcich záväzkov pois-
tite¾a v dojednanom životnom poistení vypoèítanú 
poistno-matematickými metódami v zmysle poist-
no-technických zásad, po odpoèítaní hodnoty bu-
dúceho poistného a ktorú poistite¾ vytvára v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi o poisťovníctve. 

Èlánok 14
Zánik poistenia
1.  Zánik poistenia sa riadi príslušnými ustanoveniami 

Obèianskeho zákonníka, týmito VPP, príslušnými 
VPP a PP a poistnou zmluvou. Poistenie zaniká naj-
mä z nasledovných dôvodov:

 a)  uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojed-
nané,

 b)  výpoveïou poistníka ku koncu poistného ob-
dobia; výpoveï sa musí dať aspoò šesť týždòov 
pred jeho uplynutím, okrem prípadov pod¾a èl. 
12 ods. 3 a 4,

 c)  výpoveïou každej zo zmluvných strán do dvoch 
mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy; výpoved-
ná lehota je osem dní, jej uplynutím poistenie 
zanikne,

 d) smrťou poisteného,
 e) na základe dohody oboch zmluvných strán,
 f)  písomným odstúpením poistníka od poistnej 

zmluvy najneskôr do tridsať dní odo dòa uzavre-
tia poistnej zmluvy,

 g)  písomným odstúpením od zmluvy v dôsledku 
vedomého porušenia povinnosti poistníka/po-
isteného odpovedať pravdivo a úplne na všetky 
písomné otázky poistite¾a týkajúce sa dojednania 
poistenia, ak pri pravdivom a úplnom odpoveda-
ní na otázky týkajúce sa dojednania poistenia, prí-
padne jeho zmeny, by poistite¾ zmluvu neuzavrel 
alebo zmenu nedojednal; ak poistite¾ od zmluvy 
odstúpil, poistenie sa ruší od poèiatku; v prípa-
de, ak zanikne poistenie v súlade s ustanovením 
Obèianskeho zákonníka odstúpením od po-

istnej zmluvy, vráti poistite¾ tomu, kto s ním 
poistnú zmluvu uzavrel, zaplatené poistné, 
znížené o náklady, ktoré vznikli v súvislosti 
s uzavretím poistnej zmluvy a znížené o sumu 
už poskytnutého poistného plnenia z poist-
nej zmluvy; ak poskytnuté poistné plnenia 
z poistnej zmluvy boli vyššie ako zaplatené poist-
né, je poistený povinný tento rozdiel vrátiť,

 h)  uplynutím doby 3 mesiacov, ak poistné za prvé 
poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebo-
lo zaplatené do troch mesiacov od jeho splatnosti,

 i)  ak poistné za ïalšie poistné obdobie nebolo za-
platené do jedného mesiaca odo dòa doruèenia 
výzvy poistite¾a na jeho zaplatenie, ak nebolo 
poistné zaplatené pred doruèením tejto výzvy; 
to neplatí v prípade, ak sú pre dané poistenie 
splnené podmienky pre redukciu poistenia uve-
dené v èl. 11 týchto poistných podmienok; výzva 
poistite¾a musí obsahovať upozornenie, že pois-
tenie zanikne v prípade jeho nezaplatenia; to isté 
platí, ak bola zaplatená len èasť poistného; výzva 
sa považuje za doruèenú dòom, kedy ju adresát 
prijal, odmietol prijať alebo dòom, keï ju pošta 
vrátila odosielajúcej strane ako nedoruèenú, 

 j)  odmietnutím plnenia, ak sa poistite¾ dozvie až 
po poistnej udalosti, že jej príèinou je skutoènosť, 
ktorú pre vedomé nepravdivé alebo neúplné od-
povede nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia 
a ktorá pre uzavretie poistnej zmluvy bola pod-
statná, je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy 
odmietnuť; odmietnutím plnenia poistenie za-
nikne.

2.  Zásielka, ktorou sa oznamuje výpoveï, odstúpenie 
od poistnej zmluvy alebo odmietnutie poistného 
plnenia sa považuje za doruèenú dòom, kedy ju 
adresát prijal, odmietol prijať alebo dòom, keï ju 
pošta vrátila odosielajúcej strane ako nedoruèenú.

3.  Pripoistenie zaniká, okrem ustanovení v ods. 1 toh-
to èlánku najmä z nasledovných dôvodov:

 a) zánikom hlavného poistenia,
 b)  redukciou poistnej zmluvy pod¾a èl. 11 týchto VPP,
 c)  z dôvodov uvádzaných v príslušných VPP, PP, ale-

bo v poistnej zmluve.

ODDIEL II
Poistné plnenie

Èlánok 15
Poistné plnenie
1.  Nárok na poistné plnenie vzniká v prípade poist-

nej udalosti, ktorá nastala poèas trvania poiste-
nia a ak sú splnené všetky dohodnuté podmien-
ky uvedené v týchto VPP, v príslušných VPP a PP 
a v poistnej zmluve.

2.  Z poistenia je poistite¾ povinný buï poskytnúť jed-
norazové plnenie, alebo vyplácať dôchodok, a to 
pod¾a toho, èo bolo zmluvne dohodnuté.

3.  Poistné plnenie je splatné v Slovenskej republike 
v mene, ktorá je zákonným platidlom v SR, ak nie je 
v poistnej zmluve dohodnuté inak.

4.  Ak v prípade poistnej udalosti, s ktorou je spojený 
zánik poistnej zmluvy poistite¾ eviduje dlžné jedno-
razové alebo bežné poistné za poistenie dojednané 



poistnou zmluvou (vrátane pripoistení), má prá-
vo zapoèítať si dlžné poistné ako aj príslušný úrok 
z omeškania voèi sume poistného plnenia. 

5.  Ak v prípade poistnej udalosti poistite¾ eviduje na 
poistnej zmluve nesplatenú pôžièku poskytnutú po-
istníkovi, má právo zapoèítať si aktuálnu výšku dlhu 
z pôžièky vrátane jej príslušenstva voèi vyplácané-
mu poistnému plneniu. 

Èlánok 16
Poistné plnenie v poistení pre prípad úmrtia
1.  Z poistenia pre prípad úmrtia je poistite¾ povinný 

vyplatiť dohodnuté poistné plnenie, ak poistenému 
nastane poèas trvania poistenia poistná udalosť z 
poistenia pre prípad úmrtia.

2.  V prípade vzniku poistnej udalosti je osoba uplat-
òujúca si nárok na poistné plnenie povinná predlo-
žiť poistite¾ovi nasledovné doklady:

 a)  poistku a prípadné dodatky k nej vystavené, ak sa 
s poistite¾om nedohodne inak,

 b)  doklad k overeniu identifikácie oprávnenej osoby 
(t.j. osoby, ktorej vznikne právo na poistné plnenie),

 c)  vyplnené tlaèivo poistite¾a „Hlásenie o poistnej 
udalosti – úmrtie poisteného“,

 d)  úradný doklad o úmrtí (úmrtný list, resp. výpis 
z knihy úmrtí),

 e)  lekársku správu o úmrtí poisteného (list o pre-
hliadke màtveho),

 f)  prepúšťaciu správu z hospitalizácie (v prípade, 
ak došlo k úmrtiu poèas hospitalizácie),

 g)  reláciu z polície (ak prebehlo vyšetrovanie),
 h)  právoplatný rozsudok, ktorým bol poistený vyhlá-

sený za màtveho (originál alebo overenú kópiu),
 i)  na žiadosť poistite¾a je potrebné predložiť aj ïal-

šie doklady, ktoré sú pre poistite¾a nevyhnutné za 
úèelom ukonèenia vyšetrenia udalosti.

Èlánok 17
Poistné plnenie v poistení pre prípad dožitia
1.  Z poistenia pre prípad dožitia je poistite¾ povinný 

vyplatiť dohodnuté poistné plnenie, ak sa poistený 
dožije konca poistnej doby.

2.  V prípade dožitia sa konca poistnej doby je poiste-
ná osoba povinná predložiť poistite¾ovi nasledovné 
doklady:

 a)  poistku a prípadné dodatky k nej vystavené, ak sa 
s poistite¾om nedohodne inak,

 b)  doklad k overeniu identifikácie poistenej (opráv-
nenej) osoby.

Èlánok 18
Poistné plnenie v dôchodkovom poistení
1.  Poistné plnenie z dôchodkového poistenia je vo 

forme vyplácania mesaèného dôchodku, ak nie je 
v poistnej zmluve dohodnuté inak. 

2.  V prípade doživotného dôchodkového poistenia sa 
dôchodok vypláca doživotne, minimálne však poèas 
dojednanej garanènej doby. V prípade doèasného 
dôchodkového poistenia sa dôchodok vypláca po-
èas dojednanej doby výplaty dôchodku, minimálne 
však poèas dojednanej garanènej doby. Právo na 

plnenie má poistený. V prípade úmrtia poisteného 
poèas plynutia garanènej doby sa dôchodok až do 
uplynutia garanènej doby vypláca v nezmenenej 
výške oprávnenej osobe/osobám a uplynutím ga-
ranènej doby poistenie zaniká. V prípade úmrtia 
poisteného po uplynutí garanènej doby poistenie 
zaniká dòom úmrtia poisteného. 

3.  Ak poistený zomrie pred splatnosťou prvej dôchod-
kovej splátky, poistite¾ vyplatí zaplatené poistné 
a podiel na zisku oprávnenej osobe/osobám a po-
istenie v plnom rozsahu zanikne. V prípade úmrtia 
poisteného poistenie zaniká dòom úmrtia.

4.  Ak pred prvou výplatou odloženého dôchodku po-
istený o to písomne požiada poistite¾a, vyplatí po-
istite¾ namiesto dôchodku v deò splatnosti prvej 
dôchodkovej splátky jednorazové plnenie zodpove-
dajúce splatnému dôchodku. Výška jednorazového 
plnenia sa vypoèíta pod¾a poistno-technických zá-
sad poistite¾a. Vyplatením jednorazového plnenia 
poistenie zaniká. Právo na plnenie má poistený.

Èlánok 19
Poistné plnenie v poistení 
pre prípad iného poistného rizika
Z poistenia pre prípad iného poistného rizika, na kto-
ré sa vzťahujú tieto všeobecné poistné podmienky, je 
poistite¾ povinný vyplatiť dohodnuté poistné plnenie, 
ak nastane poèas trvania poistenia poistná udalosť do-
hodnutá v poistnej zmluve, resp. všeobecných poist-
ných podmienkach alebo poistných podmienkach pre 
príslušné riziko.

Èlánok 20
Zníženie poistného plnenia
Poistite¾ je pod¾a okolností prípadu oprávnený znížiť 
poistné plnenie z poistenia, resp. pripoistenia, naj-
viac však o jednu polovicu, ak nie je v príslušných VPP 
alebo PP uvedené inak, ak došlo k poistnej udalosti:
 a)  v súvislosti s konaním poisteného, za ktoré bol 

právoplatne uznaný súdom za vinného z trestné-
ho èinu, alebo

 b)  v súvislosti s konaním poisteného, ktorým spô-
sobil druhej osobe ťažkú ujmu na zdraví alebo 
smrť, alebo

 c)  následkom požitia alkoholu alebo návykových lá-
tok poisteným.

Èlánok 21
Nenadobudnutie práva na poistné plnenie
Osoba, ktorej má smrťou poisteného vzniknúť právo na 
poistné plnenie toto právo nenadobudne, ak spôsobila 
poistenému smrť úmyselným trestným èinom, za ktorý 
bola právoplatne odsúdená. 

Èlánok 22
Obmedzenie poistného plnenia 
v prípade samovraždy
1.  Ak dôjde k smrti poisteného následkom samovraždy 

pred uplynutím troch rokov od zaèiatku poistenia, 
poistite¾ vyplatí odkupnú hodnotu, ak sú splnené 



podmienky výplaty odkupnej hodnoty pod¾a èl. 12. 
Nárok na výplatu poistnej sumy nevzniká. 

2.  Ak dôjde k smrti poisteného následkom samovraž-
dy pred uplynutím troch rokov od akéhoko¾vek 
zvýšenia poistnej sumy, a ak zároveò už uplynuli 
tri roky od zaèiatku poistenia, vyplatí poistite¾ po-
istnú sumu platnú pred týmto zvýšením. Vyplatí sa 
aj prípadná odkupná hodnota z navýšenia poistnej 
sumy, ak sú splnené podmienky výplaty odkupnej 
hodnoty pod¾a èl. 12. V prípade, ak ešte neuplynuli 
tri roky od zaèiatku poistenia, postupuje sa pod¾a 
ods. 1 tohto èlánku.

Èlánok 23
Výluky z poistného plnenia
1.  Nárok na poistné plnenie nevzniká a poistenie, 

resp. pripoistenie sa nevzťahuje na prípady, ak po-
istná udalosť poistenému nastala:

 a)  následkom priamej èi nepriamej súvislosti 
s vojnovými udalosťami akéhoko¾vek druhu 
v súvislosti s aktívnou úèasťou na nich, prièom táto 
výluka sa nevzťahuje na prípady, ak poistná udalosť 
nastala poèas vykonávania vojenskej služby alebo 
služby u polície na území Slovenskej republiky.

 b)  v dôsledku vnútroštátnych, resp. medzinárod-
ných nepokojov akéhoko¾vek druhu mimo úze-
mia Slovenskej republiky v súvislosti s aktívnou 
úèasťou na nich.

2.  V prípade, ak úmrtie poisteného nastalo v zmysle 
ods. 1 tohto èlánku, poistite¾ vyplatí odkupnú hod-
notu, ak sú splnené podmienky výplaty odkupnej 
hodnoty pod¾a èl. 12.

Èlánok 24
Podiel na zisku
1.  V prípade vzniku poistnej udalosti poèas trvania po-

istenia, alebo v prípade ak sa poistený dožije konca 
dojednanej poistnej doby, vyplatí poistite¾ tomu, kto 
má nárok na plnenie, spolu s poistným plnením aj 
podiel na zisku, pokia¾ to bolo zmluvne dohodnuté.

2.  Výšku podielu na zisku (ak sa jedná o poistenie, 
v ktorom je vytváranie podielu na zisku zahrnuté) 
vypoèíta poistite¾ pod¾a poistno-technických zásad 
poistite¾a.

3.  Už pridelené podiely na zisku sú súèasťou poistnej 
zmluvy a predstavujú neodòate¾ný právny nárok. 
Ustanovenie èl. 11 ods. 1 písm. c) ustanovením toh-
to èlánku nie je dotknuté.

4.  Pri výplate odkupnej hodnoty sa zvyšuje odkupná 
hodnota o odkupnú hodnotu vypoèítanú z dovtedy 
pridelených podielov na zisku, pokia¾ nie je v poist-
nej zmluve uvedené inak.

5.  Podiel na zisku v dôchodkovom poistení:
 a)  Podiel na zisku sa priznáva tak poèas doby odkla-

du (v prípade odloženého dôchodku), ako aj po-
èas splatnosti dôchodku. Podiel na zisku priznaný 
poèas doby odkladu sa vypláca v èase splatnosti 
dôchodku formou zvýšenia pravidelného dôchod-
ku. Podiel na zisku priznaný poèas doby splatnosti 
dôchodku sa vypláca buï formou zvýšenia pravi-
delného dôchodku alebo formou mimoriadneho 
dôchodku. Formu vyplácania urèí poistite¾.

 b)  Pri jednorazovom plnení sa plnenie zvyšuje 
o jednorazové plnenie vytvorené z dovtedy pri-
delených podielov na zisku.

ODDIEL III 
Pôžièka z prostriedkov rezervy poistného

Èlánok 25
Pôžièka z prostriedkov rezervy poistného
1.  V prípade poskytnutia pôžièky z prostriedkov 

rezervy poistného životného poistenia sa dátu-
mom poskytnutia pôžièky postupuje na poistite-
¾a právo poistníka na poistné plnenie, resp. právo 
na výplatu odkupnej hodnoty z poistnej zmluvy, 
a to za úèelom zabezpeèenia nárokov poistite¾a 
zo zmluvy o pôžièke. Zmluva o pôžièke, uzavretá 
medzi poistníkom a poistite¾om, je nedelite¾nou 
súèasťou poistnej zmluvy. Ustanovenia zmluvy 
o pôžièke, ktoré sú upravené odchylne od ustanove-
ní poistnej zmluvy, VPP alebo PP platných pre hlav-
né poistenie, majú prednosť pred ustanoveniami 
poistnej zmluvy, VPP alebo PP.

2.  Ak v prípade zániku poistenia alebo poistnej uda-
losti eviduje poistite¾ na poistnej zmluve nesplatenú 
pôžièku poskytnutú poistníkovi, má právo zapoèí-
tať aktuálnu výšku pôžièky vrátane jej príslušenstva 
voèi akýmko¾vek peòažným záväzkom voèi poistní-
kovi, poistenému, resp. oprávnenej osobe/osobám, 
v súlade s èl. 26 týchto VPP.

Èlánok 26
Dátum splatnosti pôžièky
V prípade, ak poistite¾ poskytol poistníkovi pôžièku 
z rezervy poistného životného poistenia, pôžièka vrá-
tane príslušenstva sa stáva splatnou najmä, ak nie je v 
zmluve o pôžièke dohodnuté inak, najneskôr k niekto-
rému z nasledovných dátumov:
 a)  poukázanie poistného plnenia osobe oprávnenej 

na poistné plnenie, v prípade poistnej udalosti s 
ktorou je spojený zánik poistnej zmluvy,  

 b)  oznámenie poistite¾a o predèasnej splatnosti pô-
žièky v prípade, ak poistník porušil niektorú z po-
vinností dohodnutú v poistnej zmluve, 

 c)  odstúpenie od poistnej zmluvy v zmysle èl. 14, 
ods. 1 písm. g) týchto VPP, 

 d)  vykonanie zániku poistenia z dôvodu neplatenia 
poistného v zmysle èl. 14, ods. 1 písm. i) týchto VPP, 

 e)  zapracovanie akéhoko¾vek iného zániku poiste-
nia, a to aj v prípade ak je dátum zániku poiste-
nia so spätnou platnosťou, 

 f)  koniec poistenia, resp. dátum zaèiatku vypláca-
nia doživotného dôchodku v prípade dožitia sa 
poisteného tohto dátumu. 



ODDIEL IV
Závereèné ustanovenia

Èlánok 27
Daòové povinnosti
1.  Platené poistné je v zmysle zákona è. 222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších zmien 
a predpisov oslobodené od dane z pridanej hodno-
ty a v sume poistného nie je zahrnutá daò z prida-
nej hodnoty.

2.  Plnenia z poistenia pre prípad dožitia urèitého veku 
ako aj jednorázové vyrovnania a výplaty odkupnej 
hodnoty platené pri predèasnom ukonèení pois-
tenia sú príjmom z kapitálového majetku v zmys-
le zák. è. 595/2003 Z. z. a dani z príjmov v znení 
neskorších zmien a predpisov.

3.  Plnenia z poistenia osôb okrem plnenia z poiste-
nia pre prípad dožitia urèitého veku sú oslobodené 
od dane z príjmov. Základ dane, sadzba dane da-
òovníka, vyberanie a platenie dane ako aj ostatné 
práva a povinnosti sú podrobnejšie upravené v zák. 
è. 595/2003 Z. z.

4.  Daò z príjmu odvádza v mene poisteného poistite¾.  

Èlánok 28
Právo platné pre poistnú zmluvu
Na poistnoprávne vzťahy založené zmluvou o životnom 
poistení uzatvorenou s UNIQA poisťovòou, a. s. sa vzťa-
hujú príslušné právne predpisy slovenského právneho 
poriadku.

Èlánok 29
Sťažnosť
Sťažnosť je možné podať písomne na adresu: UNIQA 
poisťovòa, a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, resp. 
na ktoromko¾vek obchodnom mieste UNIQA. Mana-
žér sťažností, pod¾a potreby aj v spolupráci s vedúcim 
zamestnancom kontroly sprostredkovania poistenia, 
zabezpeèuje vybavenie každej sťažnosti v súlade s usta-
noveniami §26 ods. 5 Zákona è. 186/ 2009 Z.z. a internými 
predpismi poistite¾a, t.j. do 30, resp. v odôvodnených 
prípadoch do 60 dní odo dòa doruèenia sťažnosti, pí-
somným upovedomením klienta o spôsobe vybavenia 
jeho sťažnosti.

Èlánok 30
Uzavieranie životného poistenia 
s inými druhmi poistenia
1.  Poistite¾ je oprávnený jednou poistnou zmluvou 

uzavrieť životné poistenie (hlavné poistenie) aj 
s inými druhmi poistenia ako pripoisteniami. Na pri-
poistenie sa vzťahujú zmluvné dojednania uvedené 
v poistnej zmluve, ustanovenia týchto VPP, ktoré sa 
naò odvolávajú alebo sa ho bezprostredne týkajú 
a príslušné všeobecné poistné podmienky alebo 
poistné podmienky.   

2.  Poistné za pripoistenia sa platí spolu s poistným za 
životné poistenie. Výška poistného pre jednotlivé 
pripoistenia sa urèuje pod¾a sadzieb stanovených 
poistite¾om pod¾a poistno-technických zásad pois-
tite¾a a je uvedená v poistnej zmluve.   

Èlánok 31
Úèinnosť všeobecných poistných podmienok
Tieto všeobecné poistné podmienky pre životné poiste-
nie nadobudli úèinnosť 1. 1. 2016.



Úrazové poistenie, ktoré uzaviera UNIQA poisťovòa, a.s., 
sa riadi príslušnými ustanoveniami Obèianskeho zákon-
níka (ïalej len “OZ”), týmito všeobecnými poistnými 
podmienkami pre úrazové poistenie (ïalej len “VPP ÚP”), 
Oceòovacími tabu¾kami a uzavretou poistnou zmluvou 
o úrazovom poistení. Ak sa úrazové poistenie dojed-
náva ako pripoistenie k životnému alebo neživotnému
poisteniu, tak preò primerane platia ustanovenia týchto
VPP ÚP a ustanovenia všeobecných poistných podmienok
pre hlavné poistenie, ktoré sa naò odvolávajú, alebo sa
ho bezprostredne týkajú. Ustanovenia poistnej zmluvy,
vrátane zmluvných dojednaní, ktoré sú upravené od-
chylne od ustanovení týchto VPP ÚP, majú prednosť
pred ustanoveniami týchto VPP ÚP.

ODDIEL I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Èlánok 1
Úvodné ustanovenia
1.  Poistite¾. UNIQA poisťovòa, a.s., IÈO: 00 653 501,

ktorej bolo udelené povolenie na vznik poisťovne
a podnikanie v poisťovníctve v zmysle všeobecne
záväzných právnych predpisov.

2.  Poistník je osoba (fyzická alebo právnická), ktorá
uzavrela s poistite¾om poistnú zmluvu. Poistník musí
mať v èase prevzatia návrhu na uzavretie poistnej
zmluvy trvalý alebo obvyklý pobyt na území Sloven-
skej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté
inak. V prípade obvyklého pobytu poistník akceptuje,
že pre poistenie sa uplatòuje právo Slovenskej repub-
liky, komunikaèný jazyk je slovenèina a korešponden-
cia od poistite¾a sa realizuje výluène na kontaktnú
adresu v Slovenskej republike. Ak je poistníkom práv-
nická osoba, musí mať táto v èase prevzatia návrhu
poistnej zmluvy sídlo na území Slovenskej republiky
a komunikaèný jazyk je slovenèina.

3.  Poistený je osoba, na ktorej život alebo zdravie sa
poistenie vzťahuje. Poistený musí mať v èase pre-
vzatia návrhu na uzavretie poistnej zmluvy trvalý
alebo obvyklý pobyt na území Slovenskej republiky,
ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. V prí-
pade obvyklého pobytu poistený akceptuje, že pre
poistenie sa uplatòuje právo Slovenskej republiky,
komunikaèný jazyk je slovenèina a korešpondencia
od poistite¾a sa realizuje výluène na kontaktnú adre-
su v Slovenskej republike.

4.  Poistná doba. Doba, na ktorú sa poistenie dojednáva.
5.  Poistné obdobie. Èasový interval, dohodnutý v po-

istnej zmluve, za ktorý sa platí poistné.
6.  Vstupný vek. Vek poisteného, ktorý sa stanoví ako

rozdiel medzi kalendárnym rokom zaèiatku poiste-
nia a kalendárnym rokom narodenia poisteného.

7.  Koncový vek. Vek poisteného na konci poistnej
doby, ktorý sa vypoèíta ako súèet vstupného veku
poisteného a poistnej doby uvedenej v rokoch.

8.  Poistné. Dohodnutá suma za poistenie uvedená
v poistnej zmluve.

9.  Poistka. Písomné potvrdenie poistite¾a o prijatí ná-
vrhu poistnej zmluvy.

10.  Poistná udalosť. Náhodná udalosť dojednaná v po-
istnej zmluve, s ktorou je spojená povinnosť poisti-
te¾a poskytnúť plnenie.

11.  Poistné plnenie. Dohodnutá suma alebo dôcho-
dok, ktoré sú pod¾a uzavretej poistnej zmluvy vypla-
tené poistite¾om v prípade poistnej udalosti.

12.  Oprávnená osoba. Fyzická alebo právnická osoba,
ktorá má pod¾a uzavretej poistnej zmluvy právo na
plnenie v prípade smrti poisteného následkom úrazu.

13.  Úraz. Udalosť nezávislá od vôle poisteného, ktorá
neoèakávaným, náhlym a neprerušeným pôsobe-
ním vonkajších síl (s výnimkou pôsobenia mikro-
biálnych jedov a imunotoxických látok) spôsobila
objektívne zistite¾né alebo vidite¾né ujmy na zdraví,
alebo smrť.

14.  Telesné poškodenie je lekársky zistite¾né fyzické
poškodenie tela poisteného v dôsledku úrazu, ak
k takémuto poškodeniu došlo poèas trvania poistenia.

15.  Lieèenie je v zmysle týchto VPP ÚP iba lieèenie usku-
toènené na základe preukázate¾ného rozhodnutia
lekára a v súlade s jeho pokynmi.

16.  Hospitalizácia. Za hospitalizáciu sa v zmysle týchto
VPP ÚP považuje pobyt poisteného v zdravotníckom
zariadení ústavnej starostlivosti na základe preuká-
zate¾ného rozhodnutia lekára, trvajúci minimálne
24 hodín. Za hospitalizáciu sa nepovažuje pobyt
v lieèebných a opatrovate¾ských ústavoch, v lieèeb-
niach pre dlhodobo chorých, domovoch dôchod-
cov, kúpe¾ných zdravotníckych zariadeniach rôzne-
ho druhu a dolieèovacích ústavoch.

17. Oceòovacie tabu¾ky.
a)  Oceòovacie tabu¾ky pre trvalé následky úrazu

(ïalej aj „OT pre TN“).
 Slúžia k výpoètu poistného plnenia za trvalé ná-
sledky úrazu, obsahujú percentuálne ohodnote-
nie rozsahu trvalých následkov úrazu poisteného
v zmysle èl. 6 a 7 týchto VPP ÚP.

b)  Oceòovacie tabu¾ky pre èas nevyhnutného lieèenia
(ïalej aj „OT pre ÈNL“).
 Slúžia k výpoètu poistného plnenia z poistenia
èasu nevyhnutného lieèenia, obsahujú percen-
tuálne ohodnotenie èasu nevyhnutného lieèenia
telesného poškodenia následkom úrazu v zmysle
èl. 15 týchto VPP ÚP.

c)  Oceòovacie tabu¾ky pre denné odškodné (ïalej
aj „OT pre DO“).
 Slúžia k výpoètu poistného plnenia z poistenia
denného odškodného, urèujú prepoèet percen-
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tuálneho ohodnotenia stanovenej úrazovej diag-
nózy na èasové vyjadrenie doby nevyhnutného 
lieèenia v zmysle èl. 9 týchto VPP ÚP.

  Oceòovacie tabu¾ky vydáva poistite¾ a tieto sú poist-
níkovi a poistenému odovzdané v písomnej forme 
pred podpisom poistnej zmluvy a po uzavretí poistnej 
zmluvy sa stávajú jej nerozdelite¾nou súèasťou. Po-
istite¾ poskytne poistenému alebo poistníkovi na ich 
písomnú žiadosť informáciu o percentuálnom ohod-
notení rozsahu konkrétnych trvalých následkov úrazu. 

18.  Výroèný deò poistenia (ïalej aj “VD”) je deò, kto-
rého poradové èíslo v mesiaci sa zhoduje s porado-
vým èíslom v mesiaci dòa zaèiatku poistenia.

19.  Hlavný výroèný deò poistenia (ïalej aj “HVD”) je 
výroèný deò poistenia, ktorého poradové èíslo dòa 
a mesiaca sa zhoduje s poradovým èíslom dòa a me-
siaca zaèiatku poistenia.

20.  Poistný rok je èasové obdobie medzi dvoma po 
sebe nasledujúcimi hlavnými výroènými dòami, 
zaèínajúce v hlavný výroèný deò. Prvý poistný rok 
zaèína od dátumu zaèiatku poistenia.

21.  Úplný invalidný dôchodok. V zmysle týchto VPP ÚP 
je to dôchodok priznaný poistenému, ktorý má pre 
dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schop-
nosti vykonávať zárobkovú èinnosť o viac ako 70 % 
v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, potvrdený 
Sociálnou poisťovòou v SR.

22.  Doba platenia poistného. Ak nie je dojednané inak, 
je zhodná s poistnou dobou.

Èlánok 2
Predmet poistenia
Predmetom poistenia je osoba (poistený), alebo skupi-
na osôb (poistených), na ktorých život alebo zdravie sa 
poistenie vzťahuje.

Èlánok 3
Poistná udalosť
1.  Poistnou udalosťou je úraz, ak nie je dohodnuté 

inak. Úraz v zmysle VPP ÚP nastáva, ak úraz spôso-
bil niektorý z uvedených následkov v závislosti od 
dojednaného rozsahu poistenia:

  trvalé telesné poškodenie,
  smrť,
  práceneschopnosť,
  hospitalizáciu,
   nevyhnutné lieèenie (v zmysle ustanovení èl. 9 a 

15 VPP ÚP) ,
   finanèné náklady (v zmysle ustanovení èl. 12, 14, 

16, 17 a 18 VPP ÚP),
   zlomeninu kosti (v zmysle ustanovení èl. 12, resp. 

èl. 13 VPP ÚP).
2. Za úraz sa v zmysle VPP ÚP nepovažuje:
 a) samovražda alebo pokus o òu,
 b) úmyselné sebapoškodenie,
 c) infarkt myokardu,
 d) choroba,
 e) zhoršenie choroby v dôsledku úrazu,
 f) vrodené vady, vývojové vady a úchylky,
 g) vznik nádoru každého druhu a pôvodu,
 h)  vznik a zhoršenie prietrží (hernií), okrem devas-

taèných poranení steny brušnej a prietrží v jazve 
po operáciách v dôsledku úrazu,

 i)  vznik a zhoršenie aseptických zápalov š¾achových 
pošiev, svalových úponov, epicondylitíd a kåbo-

vých vaèkov (okrem priamych otvorených pora-
není kåbových vaèkov),

 j)  infekèné choroby akéhoko¾vek druhu a pôvodu 
(okrem tetanu, besnoty a anaeróbnych infekcií, 
ktoré vznikli v dôsledku úrazu),

 k) infekcia a smrť spôsobená vírusom HIV,
 l)  strata èastí konèatín alebo strata celých konèatín u 

diabetikov a pacientov s obliteráciami ciev konèa-
tín (okrem okamžitých stratových poranení èastí 
konèatín alebo straty celých konèatín spôsobe-
ných úrazom),

 m) patologické zlomeniny,
 n)  úraz, ktorý nastane v dôsledku poruchy alebo stra-

ty vedomia, porážky, epileptického záchvatu alebo 
iných kàèových záchvatov, ktoré postihnú celé telo,

 o)  následok diagnostických, lieèebných a preven-
tívnych zákrokov, ak neboli vykonané za úèelom 
lieèenia následkov úrazu, následok estetických 
a plastických operácií,

 p)  úraz, ku ktorého vzniku dôjde v dôsledku nedo-
držania pokynov ošetrujúceho lekára.

3.  Okruh možných poistných udalostí pre poistenie 
dojednané konkrétnou poistnou zmluvou je daný 
rozsahom poistenia dojednaným v danej poistnej 
zmluve v zmysle èl. 4 ods. 1 VPP ÚP.

Èlánok 4
Druhy poistného plnenia
1.  V prípade vzniku poistnej udalosti poskytuje poisti-

te¾ nasledovné druhy poistného plnenia, pokia¾ boli 
dojednané v poistnej zmluve:

  plnenie z poistenia trvalých následkov úrazu,
  plnenie z poistenia euroochrany,
  plnenie z poistenia smrti úrazom,
  plnenie z poistenia denného odškodného,
  plnenie z poistenia nemocnièného odškodného,
  plnenie z poistenia úrazovej hospitalizácie,
  plnenie z poistenia drobných úrazov,
  plnenie z poistenia zlomenín kostí u detí,
  plnenie z poistenia U-plus servis,
  plnenie z poistenia èasu nevyhnutného lieèenia,
  plnenie z poistenia zachraòovacích nákladov,
  plnenie z poistenia kozmetických operácií,
  plnenie z poistenia úrazových nákladov.
2.  Rozsah plnenia je urèený týmito VPP ÚP a obsahom 

poistnej zmluvy.

Èlánok 5
Rozsah a splatnosť poistného plnenia
1.  Poistite¾ je povinný poskytnúť plnenie z poistenia do-

jednaného v poistnej zmluve v prípade poistných uda-
lostí, ktoré nastanú poèas trvania poistenia na celom 
svete, pokia¾ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. 
Poistné plnenie sa poskytuje na základe dokladov vy-
žiadaných poistite¾om, ktoré musia byť v originálnej 
podobe, alebo v podobe overených fotokópií. Ak je 
dokumentácia k poistnej udalosti v cudzom jazyku, je 
potrebné predložiť spolu s originálom alebo overenou 
kópiou aj úradne overený preklad do slovenského ja-
zyka. Pre potreby preukázania nároku na poistné plne-
nie sa na doklady vydané lekárom, ktorý je manželom, 
manželkou, súrodencom alebo príbuzným poistené-
ho v priamom rade, neprihliada.

2.  Poistite¾ je povinný poskytnúť v prípade vzniku po-
istnej udalosti buï jednorazové plnenie alebo vy-
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plácať dôchodok, a to pod¾a toho, èo je uvedené 
v poistnej zmluve. Pri výplatách formou dôchodku 
sú podmienky výplaty stanovené v poistnej zmluve.

3.  Plnenie je splatné v Slovenskej republike (ïalej aj 
“SR”) v mene, ktorá je zákonným platidlom v SR, ak 
nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

4.  Ak v prípade poistnej udalosti poistite¾ eviduje dlž-
né jednorazové alebo bežné poistné za poistenie 
dojednané poistnou zmluvou, má právo zapoèítať si 
dlžné poistné, náklady súvisiace s upomínacím pro-
cesom, ako aj príslušný úrok z omeškania voèi sume 
poistného plnenia.

5.  Náklady vzniknuté v cudzej mene sa prepoèítajú pod-
¾a kurzového lístka Európskej centrálnej banky plat-
ného v deò úhrady nákladov poisteným. Poistite¾ po 
predložení originálov dokladov poskytne poistenému 
poistné plnenie v mene aktuálne platnej na území Slo-
venskej republiky. V prípade, ak nevyhnutné náklady 
neboli uhradené poisteným, poistite¾ poskytne poist-
né plnenie na úèet zdravotníckeho zariadenia.

6.  Ak poistený písomnou formou požiada poistite¾a 
o poskytnutie poistného plnenia na úèet zdravotníc-
keho zariadenia v zahranièí, tak poistite¾ poskytne 
poistné plnenie v peòažnej mene krajiny sídla zdra-
votníckeho zariadenia po predložení originálu lekár-
skej správy a faktúry za lieèbu. 

7.  V poistnej zmluve možno dohodnúť, že právo na po-
istné plnenie v prípade úmrtia úrazom vzniká opráv-
nenej osobe. V ostatných prípadoch má nárok na 
poistné plnenie poistený. V poistnej zmluve je možné 
osobitne dohodnúť, že okrem prípadu úmrtia úra-
zom nárok na poistné plnenie nevznikne poistené-
mu, ale inej osobe, uvedenej v poistnej zmluve. 

Èlánok 6
Poistenie trvalých následkov úrazu
1.  Plnenie sa poskytuje v prípade, ak úraz spôsobil 

trvalé telesné poškodenie poisteného.
2.   Poistite¾ je povinný vyplatiť to¾ko percent z poist-

nej sumy pre trvalé následky úrazu, ko¾kým per-
centám zodpovedá pod¾a OT pre TN rozsah trva-
lých následkov na zdraví poisteného po ich ustále-
ní, najskôr však po uplynutí 1 roka odo dòa úrazu. 
V prípade, že sa následky neustálili do 4 rokov odo 
dòa úrazu, je poistite¾ povinný vyplatiť to¾ko percent 
z poistnej sumy pre trvalé následky úrazu, ko¾kým 
percentám zodpovedá ich stav ku koncu tejto lehoty.

  V poistnej zmluve možno osobitne dohodnúť, že 
poistite¾ je povinný vyplatiť poistné plnenie až 
v prípade, ak úraz zanechá poistenému trvalé ná-
sledky v rozsahu aspoò to¾ko percent pod¾a OT pre 
TN, ko¾ko je dohodnuté v poistnej zmluve. Percen-
tuálne ohodnotenia viacerých poranení spôsobe-
ných jednou poistnou udalosťou sa sèítavajú.

3.  Pre ohodnotenie rozsahu stratových poranení pla-
tia príslušné ustanovenia OT pre TN. Pri stratových 
poraneniach sa nevyžaduje splnenie lehôt stanove-
ných v ods. 2.

4.  V prípade èiastoènej straty alebo zníženia funkcie 
niektorej èasti tela alebo zmyslových orgánov sa roz-
sah trvalých následkov urèí ako zodpovedajúca èasť 
z percentuálnej sadzby uvedenej v OT pre TN.

5.  V prípade, ak ide o trvalé telesné poškodenie spôsobe-
né poistenému úrazom a výšku plnenia nemožno urèiť 

pod¾a ods. 3 alebo ods. 4, urèí sa výška plnenia odha-
dom v spolupráci s lekárom, ktorého urèí poistite¾.

6.  Ak sa trvalé následky úrazu týkajú tých èastí tela ale-
bo orgánu, ktorých funkcie boli z akýchko¾vek prí-
èin znížené už pred úrazom, poistite¾ zníži plnenie 
o rozsah funkèného postihnutia pred úrazom.

7.  Percentuálne ohodnotenia viacerých poranení spôso-
bených jednou poistnou udalosťou sa sèítavajú. Súèet 
percentuálnych ohodnotení trvalých následkov úrazu 
z jednej poistnej udalosti je ohranièený hodnotou 100 %.

8.  V prípade, ak poistený zomrie pred výplatou plne-
nia za trvalé následky úrazu, nie však na následky 
tohto úrazu, vyplatí poistite¾ jeho dedièom sumu, 
ktorá zodpovedá rozsahu trvalých následkov úra-
zu poisteného v èase jeho smrti a ïalej postupuje 
pod¾a èl. 8 ods. 3 VPP UP, ak sú splnené podmienky 
pre poskytnutie poistného plnenia pre prípad smrti 
následkom úrazu. Odchylne od ods. 2 tohto èlánku, 
bude poistné plnenie vyplatené aj v prípade, že po-
istený zomrie do 1 roka odo dòa úrazu.

9.  Poistenie trvalých následkov úrazu je možné dojednať 
s progresiou. V prípade poistenia trvalých následkov 
úrazu s progresívnym plnením, urèí rozsah trvalých ná-
sledkov zmluvný lekár poistite¾a v súlade s oceòovací-
mi tabu¾kami, prièom sa výška poistného plnenia urèí 
v zmysle podmienok uvedených v poistnej zmluve.  

10.  Pokia¾ sa v priebehu poistenia stane poistený pobe-
rate¾om úplného invalidného dôchodku v zmysle 
èl. 1 odsek 21 týchto VPP ÚP, úrazové poistenie, 
resp. úrazové pripoistenie sa bude vzťahovať len na 
poistné udalosti týkajúce sa tých èastí tela, na kto-
ré sa nevzťahuje invalidita poisteného, na základe 
ktorej bol poistenému priznaný úplný invalidný dô-
chodok v súlade s èl. 1 ods. 21 týchto VPP ÚP.

Èlánok 7
Poistenie euroochrana
1.  Pre poistenie euroochrana platia ustanovenia èl. 6 

týchto VPP ÚP v súlade s podmienkami uvedenými 
v bode 2 tohto èlánku.

2.  Ak úraz zanechá poistenému trvalé následky v roz-
sahu aspoò 50 % pod¾a príslušných OT pre TN, je 
poistite¾ povinný vyplatiť plnenie vo výške dojed-
nanej poistnej sumy pre euroochranu. Ak je rozsah 
trvalých následkov poisteného nižší ako 50 %, poiste-
ný nemá nárok na plnenie z poistenia euroochrana.

Èlánok 8
Poistenie smrti úrazom
1.  Plnenie sa poskytuje v prípade smrti poisteného ná-

sledkom úrazu.
2.  Ak bola smrť poisteného v priamej príèinnej sú-

vislosti s úrazom a nastala v priebehu troch rokov 
odo dòa úrazu, je poistite¾ povinný vyplatiť poistnú 
sumu pre prípad smrti úrazom oprávnenej osobe.

3.  V prípade, ak poistený na následky úrazu zomrie 
a poistite¾ už plnil za trvalé následky tohto úrazu, je 
povinný vyplatiť len prípadný rozdiel medzi poist-
nou sumou pre smrť úrazom a už vyplateným poist-
ným plnením za trvalé následky tohto úrazu.

4.  Osoba, ktorej má smrťou poisteného vzniknúť prá-
vo na poistné plnenie toto právo nenadobudne, ak 
spôsobila poistenému smrť úmyselným trestným 
èinom, za ktorý bola právoplatne odsúdená.
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5.  Pokia¾ došlo k úmrtiu poisteného následkom vraždy 
do 3 rokov od uzavretia poistnej zmluvy, nárok na 
poistné plnenie z poistenia smrti úrazom nevznik-
ne, pokia¾ poistite¾ nerozhodne inak.

Èlánok 9
Poistenie denného odškodného
1.  Plnenie sa poskytuje v prípade vzniku práceneschop-

nosti (ïalej aj „PN“), resp. doby nevyhnutného lieèe-
nia (ïalej aj „DNL“) poisteného vzniknutej následkom 
úrazu. DNL je skutoèná doba nevyhnutného lieèenia 
poisteného, ktorá je uvedená v lekárskej správe, upra-
vená pod¾a OT pre DO.

2.  Poistenie denného odškodného sa nevzťahuje na oso-
by poberajúce starobný dôchodok a nezamestnané 
osoby, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

3.  Poistený má nárok na výplatu denného odškodného 
vo výške v poistnej zmluve dojednanej poistnej sumy 
pre denné odškodné. Denné odškodné prislúcha pois-
tenému za dni trvania PN, poènúc dòom dohodnutým 
v poistnej zmluve a za predpokladu trvania minimálnej 
doby PN, ak táto bola dojednaná, najviac však celkom 
za 200 dní v priebehu dvoch rokov od vzniku úrazu, po-
kia¾ v poistnej zmluve nebolo dohodnuté inak.

4.  Nárok na výplatu poistného plnenia z poistenia 
denného odškodného musia osoby dokladovať po-
tvrdením o PN. 

5.  Ak nebolo dohodnuté inak, pokia¾  poistený nedolo-
ží doklad o PN:

 a)  a poisteným je študent, dieťa do 18 rokov, žena 
alebo muž na materskej alebo rodièovskej dovo-
lenke, poistné plnenie bude vyplatené na základe 
lekárskej správy o skutoènej dobe nevyhnutného 
lieèenia úrazu, poèas ktorej by bola uznaná PN 
pre výplatu nemocenských dávok z nemocenské-
ho poistenia pod¾a zákona o sociálnom poistení 
(ïalej „lekárska správa“). 

 b)  pre poistené osoby nepatriace do kategórie uve-
denej v písm a) tohto bodu, bude poistné plne-
nie vyplatené pod¾a poètu dní trvania DNL, t.j. 
skutoènej doby nevyhnutného lieèenia uvedenej 
v lekárskej správe, upravenej pod¾a OT pre DO, 
poènúc dòom dohodnutým v poistnej zmluve 
a za predpokladu trvania  minimálnej a maximál-
nej doby DNL, ak táto bola dojednaná.

6.  Ak sa pre danú úrazovú diagnózu v OT pre DO uvá-
dza denné rozpätie, urèí sa výška poistného plnenia 
tak, aby v rámci daného rozpätia zodpovedalo plne-
nie povahe a rozsahu telesného poškodenia, ktoré 
bolo poistenému úrazom spôsobené, prièom poist-
né plnenie môže byť maximálne za poèet dní, ktorý 
prislúcha hornej hranici percentuálneho rozpätia.

7.  Denné odškodné sa vypláca naraz po skonèení PN, 
resp. DNL.

8.  Poistený má nárok na výplatu denného odškodného 
súèasne len za jednu poistnú udalosť, t.j. za každý deò 
PN, resp. DNL sa vypláca denné odškodné len raz.

9.  Ak poistený v priebehu poistenia prestane spåòať 
podmienky poistite¾nosti pod¾a bodu 2, dojednané 
poistenie denného odškodného zaniká k výroènému 
dòu bezprostredne nasledujúcemu po dni nahláse-
nia tejto skutoènosti, pokia¾ ïalej nie je uvedené inak.

10.  Ak poistite¾ pri šetrení poistnej udalosti zistí, že sa na 
poisteného v èase vzniku poistnej udalosti nevzťa-

hovalo poistenie pod¾a bodu 2, poistenie zanikne 
k výroènému dòu bezprostredne predchádzajúce-
mu vzniku poistnej udalosti.

11.  V prípade zániku poistenia denného odškodného 
pred uplynutím doby, za ktorú bolo bežné poistné 
zaplatené, poistite¾ vráti poistníkovi poistné za po-
istenie denného odškodného odo dòa zániku pois-
tenia denného odškodného až do konca poistného 
obdobia, za ktoré bolo poistné zaplatené.

Èlánok 10
Poistenie nemocnièného odškodného
1.  Plnenie sa poskytuje v prípade hospitalizácie poistené-

ho následkom úrazu v zdravotníckom zariadení ústav-
nej starostlivosti za podmienok pod¾a tohto èlánku.

2.  Ak je poistený v dôsledku úrazu hospitalizovaný 
aspoò 24 hodín v zdravotníckom zariadení ústavnej 
starostlivosti, má nárok na výplatu nemocnièného 
odškodného vo výške poistnej sumy pre nemocniè-
né odškodné dojednanej v poistnej zmluve.

3.  Nemocnièné odškodné sa vypláca za každý deò 
hospitalizácie v zdravotníckom zariadení ústavnej 
starostlivosti, ku ktorej došlo v období dvoch rokov 
odo dòa úrazu, najviac však celkom za 365 dní hos-
pitalizácie. Odškodné sa vypláca naraz po skonèení 
hospitalizácie, po predložení lekárskeho potvrdenia 
o dobe trvania a dôvode hospitalizácie.

Èlánok 11
Poistenie úrazovej hospitalizácie
1.  Plnenie sa poskytuje v prípade hospitalizácie poiste-

ného následkom úrazu za podmienok pod¾a tohto 
èlánku.

2.  Ak je v dôsledku úrazu nutný nepretržitý pobyt pois-
teného v zdravotníckom zariadení ústavnej starost-
livosti trvajúci minimálny poèet dní stanovený v po-
istnej zmluve, vyplatí poistite¾ jednorazové plnenie 
v dohodnutej výške pod¾a poistnej zmluvy.

3.  Poistený má nárok na poistné plnenie len za prvý 
nepretržitý pobyt v zdravotníckom zariadení ústav-
nej starostlivosti. Za opakované pobyty v zdravot-
níckom zariadení ústavnej starostlivosti v súvislosti 
s tým istým úrazom mu plnenie nepatrí.

Èlánok 12
Poistenie drobných úrazov
1.  Poistenie drobných úrazov slúži na jednorazové 

finanèné odškodnenie poisteného za drobné úrazy 
uvedené v poistnej zmluve.

2.  Pri vzniku nároku na poistné plnenie poistite¾ vypla-
tí paušálne plnenie pod¾a poistnej zmluvy.

3.  Ak úraz spôsobí viacnásobné zlomeniny, vzniká nárok 
na poistné plnenie len za jednu zlomeninu. Poistné 
plnenie je maximálne vo výške poistnej sumy pre pois-
tenie drobných úrazov.

Èlánok 13
Poistenie zlomenín kostí u detí
1.  Poistenie zlomenín kostí u detí slúži na jednorazové 

finanèné odškodnenie poisteného dieťaťa za úplnú 
zlomeninu kosti (fraktúru) následkom úrazu, ktorá je 
uvedená v zmluvných dojednaniach pre úrazové pois-
tenie. Ak úraz spôsobí viacnásobné zlomeniny, vzniká 
nárok na poistné plnenie len za jednu zlomeninu.
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2.  Pokia¾ to bolo dojednané v poistnej zmluve, poiste-
nie zlomenín kostí u detí sa vzťahuje len na poistenú 
osobu, na ktorú sa v èase poistnej udalosti vzťahujú v 
rámci jednej poistnej zmluvy aspoò tieto 2 poistenia: 

 a)  poistenie trvalých následkov úrazu a
 b)  èasu nevyhnutného lieèenia alebo denného od-

škodného.
3.  Výška poistných plnení je uvedená v poistnej zmluve. 
4.  Poistenie zlomenín kostí u detí môže mať poistená 

osoba priznané a platné len jedenkrát na jednej 
zmluve životného alebo úrazového poistenia. Nárok 
na poistné plnenie vzniká len jedenkrát poèas celej  
poistnej doby príslušnej poistnej zmluvy. V prípade 
viacnásobného priznania poistenia bude poistenej 
osobe pri poistnej udalosti vyplatené len jedno po-
istné plnenie.

Èlánok 14
Poistenie U - Plus servis
1.  Pri poistení U - Plus servis sa poistenému poskytne 

jednorazové poistné plnenie na kompenzáciu sku-
toèných nákladov preukázate¾ne vynaložených na 
úhradu poskytnutej opatrovate¾skej alebo ošetrova-
te¾skej služby. Plnenie sa poskytne vo výške pod¾a 
poistnej zmluvy, najdlhšie poèas 6 týždòov odo dòa 
úrazu. Pri uplatòovaní nároku na poistné plnenie 
je súèasťou hlásenia poistnej udalosti aj potvrdenie 
o hospitalizácii, dohoda o poskytovaní ošetrovate¾-
skej alebo opatrovate¾skej služby a doklad o zaplate-
ní za uvedenú službu.

2.  Poistenie U - Plus servis sa v súlade s poistnými pod-
mienkami platnými pre poistnú zmluvu vzťahuje na 
poisteného, na ktorého sa vzťahuje poistenie trva-
lých následkov úrazu.

3.  Nárok na poistné plnenie vzniká len vtedy, ak:
   poistený utrpel úraz, ktorý si vyžiadal minimálne 

24 hodinovú hospitalizáciu,
   poistený si následkom úrazu nemôže zabezpe-

èiť starostlivosť o svoju osobu, resp. domácnosť 
sám, prièom v domácnosti nežije iná osoba, kto-
rá by mu poskytla plnohodnotnú starostlivosť,

    poistenému bola poskytovaná v mieste jeho tr-
valého/obvyklého bydliska opatrovate¾ská alebo 
ošetrovate¾ská služba, ktorú zabezpeèuje štátna 
inštitúcia (vrátane obce, mesta alebo iného samo-
správneho celku), resp. iná právnická osoba, ktorá 
má povolenie na poskytovanie týchto služieb,

    poistenému nebola poskytnutá náhrada pod¾a 
predpisov o nemocenskom a sociálnom poistení 
alebo iným poistite¾om.

4.  Ak nebolo dojednané inak, poistenie U - Plus servis je 
platné len pre typy poistenia uvedené v zmluvných 
dojednaniach pre úrazové poistenie.

5.  Poistite¾ poskytuje za splnenia podmienok pod¾a 
týchto VPP ÚP poistné plnenie na kompenzáciu sku-
toèných nákladov preukázate¾ne vynaložených na 
úhradu týchto výkonov:

   ošetrovate¾ské výkony (preväzy, ošetrovanie rán, 
podávanie injekcií a infúzií, rehabilitaèné cvièe-
nia a pod.)

    opatrovate¾ské výkony (podávanie stravy, drobný 
nákup, vybratie liekov, prezleèenie prádla, hygie-
na, sprevádzanie poisteného k lekárovi a pod.)

6.  Poistenie U - Plus servis môže mať poistená osoba 
priznané a platné len jedenkrát na jednej zmluve ži-
votného alebo úrazového poistenia. Nárok na poistné 
plnenie vzniká len jedenkrát poèas celej poistnej doby 
príslušnej poistnej zmluvy. V prípade viacnásobného 
priznania poistenia bude poistenej osobe pri poistnej 
udalosti vyplatené len jedno poistné plnenie.

Èlánok 15
Poistenie èasu nevyhnutného lieèenia
1.  V poistení èasu nevyhnutného lieèenia (ïalej aj 

„ÈNL“) je poistnou udalosťou úraz, ktorý nastal po 
zaèiatku poistenia a spôsobil nevyhnutné lieèenie 
telesného poškodenia trvajúce minimálne 15 dní za 
splnenia ostatných podmienok týchto VPP ÚP.

2.  Poistite¾ vyplatí v prípade poistnej udalosti a vzni-
ku nároku na poistné plnenie z poistenia ÈNL 
poistenému poistné plnenie vo výške percentuálne-
ho podielu z dojednanej poistnej sumy stanoveného 
v OT pre ÈNL pre príslušné telesné poškodenie v dô-
sledku úrazu. Rozsah plnenia je urèený týmito VPP 
ÚP, obsahom poistnej zmluvy a OT pre ÈNL.

3.  Ak telesné poškodenie spôsobené úrazom nie je uve-
dené v OT pre ÈNL, urèí poistite¾ výšku poistného 
plnenia pod¾a èasu nevyhnutného lieèenia, ktorý je 
primeraný povahe a rozsahu tohto telesného poško-
denia v spolupráci so zmluvným lekárom poistite¾a 
a s prihliadnutím na okolnosti konkrétneho prípadu, 
napr. èas skutoèného lieèenia, rozsah následkov úra-
zu atï. Aj v tomto prípade je poistite¾ povinný plniť 
iba vtedy, ak sú splnené všetky podmienky pre vznik 
poistnej udalosti.

4.  Ak je pre dané telesné poškodenie v OT pre ÈNL 
uvedený percentuálny rozsah „0 %“, tak sa neposkyt-
ne žiadne poistné plnenie.

5.  Pre jedno telesné poškodenie (úrazovú diagnózu) 
z jedného úrazu je nárok na poistné plnenie len raz. 
Ak bolo poistenému spôsobené jediným úrazom 
nieko¾ko telesných poškodení rôznych druhov, plní 
poistite¾ za èas nevyhnutného lieèenia toho poško-
denia, ktoré je ohodnotené najvyšším percentom.

6.  Poistite¾ je povinný plniť maximálne vo výške 100 % 
poistnej sumy dojednanej pre poistenie èasu nevy-
hnutného lieèenia.

7.  Nárok na poistné plnenie v prípade poistnej udalosti 
vzniká po uplynutí èasu nevyhnutného lieèenia dané-
ho úrazu, uvedeného v potvrdení ošetrujúceho lekára.

8.  Zásady pre hodnotenie telesného poškodenia ná-
sledkom úrazu sú nasledovné:

 a)  Výšku plnenia v prípade poistnej udalosti stanoví 
poistite¾ ako percentuálny podiel z dojednanej 
poistnej sumy, prièom percento plnenia sa pre 
príslušné telesné poškodenie (úrazovú diagnó-
zu) urèí pod¾a OT pre ÈNL s prihliadnutím na 
skutoènú dobu lieèenia.

 b)  Do skutoènej doby lieèenia sa nezarátava èas, 
v ktorom sa poistený podroboval obèasným 
zdravotným kontrolám alebo rehabilitácii zame-
ranej na zmiernenie bolestí bez následnej úpravy 
funkèného stavu.

 c)  Ak je pre telesné poškodenie v OT pre ÈNL uve-
dená podmienka jeho preukázania urèitým spô-
sobom alebo urèitými dokladmi, ako napr. preu-
kázanie röntgenom, alebo ak je požadovaná hos-
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pitalizácia alebo splnenie iných podmienok, je ich 
splnenie podmienkou pre poskytnutie plnenia vo 
výške ustanovenej pre dané telesné poškodenie 
pod¾a OT pre ÈNL.

 d)  Ak sa pre dané telesné poškodenie v OT pre ÈNL 
uvádza percentuálne rozpätie, urèí sa výška po-
istného plnenia tak, aby v rámci daného rozpätia 
zodpovedalo plnenie povahe a rozsahu telesné-
ho poškodenia, ktoré bolo poistenému úrazom 
spôsobené, prièom poistné plnenie môže byť 
urèené maximálne vo výške hornej hranice per-
centuálneho rozpätia.

 e)  Ak dôjde v èase nevyhnutného lieèenia úrazu 
k ïalšiemu úrazu poisteného s následkom ne-
vyhnutného lieèenia po dobu minimálne 15 dní 
a sú splnené ostatné podmienky pre vznik po-
istnej udalosti, poistite¾ plní za poistnú udalosť 
vzniknutú v dôsledku nového úrazu nezávisle od 
plnenia za poistnú udalosť vzniknutú v dôsledku 
predchádzajúceho úrazu.

9.  V poistnej zmluve je možné dohodnúť, že na neza-
mestnané osoby sa poistenie ÈNL vzťahuje v obme-
dzenom rozsahu.

Èlánok 16
Poistenie zachraòovacích nákladov
1.  Zachraòovacie náklady sú náklady na vyh¾adávanie 

a vyslobodzovanie poisteného, pokia¾ sa dostane 
do tiesòovej situácie v horách alebo vo vode a s tým 
súvisiace náklady na prepravu poisteného k najbliž-
šiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho za-
riadenia, prípadne do najbližšieho zdravotníckeho 
zariadenia. Pokia¾ došlo k úmrtiu poisteného, sú to 
náklady na zvoz jeho ¾udských pozostatkov do mies-
ta odvozu pozostatkov dopravnou zdravotnou služ-
bou. Zároveò sú to náklady na záchranu a transport 
poisteného vrtu¾níkom aj v prípade, že sa jedná 
o inú tiesòovú situáciu ako tiesòovú situáciu vo vode 
alebo v horách. Poistenie zachraòovacích nákladov 
sa vzťahuje v horách na osoby, ktoré sa pohybujú 
v chodeckom teréne a nad hornou hranicou lesa len 
po znaèkovaných chodníkoch.

2.  Tiesòovou situáciou sa rozumie život a zdravie 
ohrozujúca situácia v horách alebo vo vode, ako za-
blúdenie, uviaznutie v ťažkom teréne, zranenie, úraz, 
ochorenie, úplné vyèerpanie, smrť, nezvestnosť, pád 
lavíny, uhryznutie/uštipnutie živoèíchom, topenie sa, 
do ktorej sa poistený dostane s dôsledkom neschop-
nosti ïalšieho pokraèovania v ceste/plavbe.

3.  Znaèkovaný chodník je v zmysle týchto poistných 
podmienok chodník vyznaèený turistickou znaèkou, 
kúpe¾ný alebo náuèný chodník, spevnený chodník 
alebo spevnená cesta bez oznaèenia. Ak je chodník 
nad hornou hranicou lesa pokrytý snehom a nemá 
tyèové oznaèenie, považuje sa za neznaèkovaný.

4.  Chodecký terén je terén, kde sa osoba môže pohy-
bovať bez toho, aby k udržaniu rovnováhy používa-
la ruky a zároveò nebola bezprostredne ohrozená 
pádom z výšky; za chodecký terén sa považujú aj 
exponované úseky, ktoré sú zabezpeèené umelými 
technickými a istiacimi prostriedkami (mosty, rebrí-
ky, laná, reťaze, stúpaèky, atï.).

5.  UIAA je Medzinárodná horolezecká asociácia, pod¾a 
ktorej sú klasifikované stupne obtiažnosti I. až IV.

6.  I. stupeò obtiažnosti UIAA: najjednoduchšia forma 
lezenia po skalách, na zabezpeèenie rovnováhy sú 
potrebné aj ruky. Zaèiatoèníci sa musia zaistiť lanom.

7.  II. stupeò obtiažnosti UIAA: lezenie za dodržania 
pravidiel troch pevných bodov.

8.  III. stupeò obtiažnosti UIAA: lezenie s medziistením 
na exponovaných miestach. Kolmé miesta alebo 
previsy vyžadujú použitie fyzickej sily.

9.  IV. stupeò obtiažnosti UIAA: lezenie vyžadujúce le-
zecké skúsenosti, dlhšie úseky sú s viacerými medzi-
isteniami.

10.  Odchylne od VPP ÚP je poistnou udalosťou vznik 
povinnosti poisteného uhradiť zachraòovacie nákla-
dy v zmysle tohto èlánku, pokia¾ boli súèasne dodr-
žané ostatné ustanovenia tohto èlánku.

11.  Poistite¾ je povinný poskytnúť v prípade vzniku po-
istnej udalosti jednorazové plnenie pod¾a bodu 12 
tohto èlánku.

12.  Poistite¾ hradí nevyhnutné náklady v súlade s týmto 
èlánkom za:

 a)  vyh¾adávanie poisteného (pátranie),
 b)  vyslobodzovanie poisteného,
 c)  transport poisteného k najbližšiemu prostriedku 

dopravnej zdravotnej služby alebo do najbližšie-
ho zdravotníckeho zariadenia,

 d)  prepravu ¾udských pozostatkov do miesta odvo-
zu ¾udských pozostatkov dopravnou zdravotnou 
službou.

13.  Poistné plnenie bude vyplatené poistenému v prí-
pade, ak poistený uhradil náklady predkladate¾ovi 
faktúry, èo doloží potvrdením o úhrade.

14.  Do poistného plnenia nie sú zahrnuté náklady hra-
dené z verejného zdravotného poistenia.

15.  Poistite¾ po predložení originálov dokladov poskyt-
ne poistné plnenie v mene, ktorá je zákonným pla-
tidlom v Slovenskej republike pod¾a kurzového lístka 
Národnej banky Slovenska platného v deò úhrady 
nákladov poisteným v zahranièí, resp. pokia¾ faktúra 
nebola uhradená, v mene príslušného štátu, v kto-
rom bola faktúra vystavená.

16.  Pokia¾ nebolo dojednané inak, poistenie sa nevzťa-
huje na nasledovné skutoènosti:

 a)  výkony, ktoré neposkytli fyzické osoby, ktoré vy-
konávajú záchrannú èinnosť v súlade s právnymi 
predpismi,

 b)  výkony hradené z verejného zdravotného poistenia,
 c)  udalosti, ktoré vznikli poistenému následkom 

požitia liekov bez lekárskeho predpisu, resp. pri 
nesprávnom užití predpísaných liekov,

 d)  udalosti, ktoré vznikli v súvislosti so samovraž-
dou alebo pokusom o òu,

 e)  udalosti, ktoré vznikli v horách nad hornou hrani-
cou lesa mimo znaèkovaných chodníkov v zmysle 
bodu 3 tohto èlánku, v teréne s I. až IV. stupòom 
obtiažnosti UIAA alebo vo výške nad 5 000 m.n.m.,

 f)  udalosti, ktoré vznikli pri manipulácii so strelnou 
zbraòou alebo výbušninami,

 g)  udalosti, ktoré vznikli v súvislosti s nedodržiava-
ním pokynov horskej služby, resp. všeobecne zá-
väzných predpisov a bezpeènostných pokynov,

 h)  udalosti, ktoré vznikli poistenému v jaskynnom pro-
stredí (okrem jaskýò sprístupnených verejnosti),

 i)  udalosti, ktoré vznikli poistenému pri vykonávaní 
športovej èinnosti, na vykonávanie ktorej poiste-
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ný nespåòa podmienky, resp. nie je držite¾om prí-
slušného oprávnenia,

 j)  udalosti, ktoré vznikli poistenému pri aktívnej 
úèasti na športových súťažiach alebo prípravných 
tréningoch k nim,

 k)  udalosti, ktoré vznikli poistenému v súvislosti 
s vedením dopravného prostriedku poisteným 
bez platného vodièského oprávnenia,

 l)  udalosti, ktoré vznikli poistenému pri pláva-
ní, èlnkovaní, surfovaní, plavbe v zakázaných 
vodách (v mori pri vyhlásení zákazu kúpania),

 m)  udalosti, ktoré vznikli poistenému pri lyžovaní/ 
snowboardingu mimo vyznaèených trás.

17.  Poistený je povinný dodržiavať pokyny horskej služ-
by, pokyny prevádzkovate¾a lyžiarskeho zariadenia 
a ostatné bezpeènostné pokyny.

18.  Poistený je povinný oznámiť vznik tiesòovej situácie 
okamžite na príslušné miesta v danom štáte (v SR 
je to tiesòové volanie integrovaného záchranného 
systému, na území v pôsobnosti horskej záchrannej 
služby je to dispeèing horskej záchrannej služby).

19.  V prípade, ak poistený nesplnil povinnosti uvedené 
v bodoch 17 a 18 tohto èlánku, je poistite¾ oprávne-
ný primerane znížiť plnenie pod¾a toho, aký vplyv 
malo nesplnenie tejto povinnosti na rozsah povin-
nosti poistite¾a plniť.

Èlánok 17
Poistenie kozmetických operácií
1.  Poistenie kozmetických operácií slúži na jednorazo-

vé finanèné odškodnenie poisteného, keï bola ná-
sledkom úrazu poškodená alebo zdeformovaná po-
vrchová èasť tela poisteného do takej miery, že aj po 
ukonèení lieèenia poškodenie nebolo odstránené 
a naïalej pretrváva.

2.  Pokia¾ sa poistený rozhodne, že na odstránenie ta-
kéhoto následku úrazu podstúpi kozmetickú ope-
ráciu, potom poistite¾ prevezmeme náklady s tým 
spojené, ako napr. honoráre lekárov a ostatné leká-
rom nariadené (predpísané) lieèebné prostriedky 
a postupy, ako napr. lieky, obväzový materiál, náklady 
na ubytovanie a starostlivosť v lieèebnom zariadení.

3.  Poistite¾ neprepláca tie náklady, na ktorých úhradu 
vzniká klientovi nárok z jeho zdravotnej poisťovne.

4.  V súvislosti s jednou poistnou udalosťou vzniká po-
istenému nárok na poistné plnenie do výšky dojed-
nanej poistnej sumy.

Èlánok 18
Poistenie úrazových nákladov
1.  Poistite¾ hradí náklady spojené s úrazom uvedené 

v odseku 2 až do výšky dojednanej poistnej sumy 
pre úrazové náklady, ktoré vznikli v období dvoch 
rokov odo dòa úrazu, pokia¾ nebola poistenému 
poskytnutá náhrada pod¾a právnych predpisov 
o nemocenskom a sociálnom poistení.

2.  Poistite¾ hradí tieto nevyhnutné náklady preukáza-
te¾ne vynaložené poisteným:

 a)  Náklady na lieèenie na základe rozhodnutia leká-
ra, ktoré boli vynaložené na odstránenie násled-
kov úrazu. Patria k nim tiež náklady na dopravu  
zraneného do miesta lekárskeho ošetrenia, prvé 
zabezpeèenie umelých konèatín a náhrady zu-

bov, ako i náklady na iné potrebné prvé zabezpe-
èenie pod¾a lekárskeho uváženia.

 b)  Náklady na záchranu poisteného, ktorý sa ocitol 
v dôsledku úrazu v stave núdze a musel byť vy-
slobodený. Poistite¾ hradí tiež náklady na vyslo-
bodenie poisteného v prípade smrti následkom 
úrazu. Do poistného plnenia sú zahrnuté aj pre-
ukázate¾né náklady na pátranie po poistenom.

 c)  Náklady na lekársky odporúèanú dopravu z miesta 
úrazu, ktorý poistený utrpel mimo svojho bydlis-
ka; z nemocnice, do ktorej bol poistený po úra-
ze dopravený, prípadne do nemocnice, ktorá je 
miestu bydliska najbližšie.

 d)  V prípade smrti budú uhradené tiež náklady na 
prepravu ¾udských pozostatkov poisteného do 
miesta bydliska.

3.  Poistite¾ nehradí náklady na kúpe¾né, rekreaèné 
cesty a pobyty, ïalšie náklady na opravu alebo opä-
tovné zabezpeèenie náhrad zubov, umelých  konèa-
tín alebo iných pomôcok.

Èlánok 19
Zaèiatok a koniec poistenia
1.  Poistenie sa zaèína nultou hodinou dòa dojednané-

ho ako zaèiatok poistenia, ak nie je v poistnej zmlu-
ve dohodnuté inak.

2.  Poistenie konèí nultou hodinou dòa dojednaného 
ako koniec poistenia s výnimkou poistenia dojed-
naného na dobu kratšiu ako 1 rok, kedy poistenie 
konèí 24. hodinou dòa dojednaného ako koniec po-
istenia. Pokia¾ je poistenie dojednané na neurèito, 
k zániku poistenia dochádza v zmysle èl. 27, resp. 
bodu 7 èl. 30 týchto VPP ÚP.

Èlánok 20
Výluky z poistenia
1.  Pokia¾ nebolo v poistnej zmluve dojednané inak, 

poistenie sa nevzťahuje na osoby, ktoré:
 a)  sú v èase dojednávania poistenia práceneschopné, 

resp. nie sú schopné úèasti na školskej dochádzke,
 b)  trpia epilepsiou,
 c)  sú infikované vírusom HIV,
 d)  trpia úplnou slepotou alebo hluchotou,
 e)  absolvovali odvykaciu lieèbu od alkoholu alebo 

drog v priebehu posledných 2 rokov pred dojed-
návaním poistenia,

 f)  poberajú úplný invalidný dôchodok v zmysle èl. 
1, odsek 21 týchto VPP ÚP.

Èlánok 21
Výluky z poistného plnenia
1.  Pokia¾ nebolo v poistnej zmluve dojednané inak, 

poistite¾ neposkytuje plnenie za úrazy poistených:
 a)  ktorých vznik priamo alebo nepriamo súvisí 

s vojnovými udalosťami alebo teroristickými 
útokmi akéhoko¾vek druhu, v súvislosti s aktívnou 
úèasťou na nich, prièom táto výluka sa nevzťahu-
je na prípady, ak smrť nastala poèas vykonávania 
vojenskej služby alebo služby v policajnom zbore 
na území Slovenskej republiky,

 b)  ktoré vznikli kdeko¾vek v dôsledku vnútroštátnych, 
resp. medzinárodných nepokojov akéhoko¾vek 
druhu, v súvislosti s aktívnou úèasťou na nich,
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 c)  ku ktorým došlo pri použití lietajúcich zariadení 
(ako napr. rogalo, teplovzdušný balón), pri bun-
gee jumpingu, pri paraglidingu, pri zoskokoch pa-
rašutistov, ako aj pri využívaní leteckých doprav-
ných prostriedkov, pokia¾ sú poistení pilotmi ale-
bo èlenmi posádky alebo zabezpeèujú prevádzku 
lietajúcich zariadení v rámci svojho povolania,

 d)  ktoré vznikli pri úèasti na športových motoristic-
kých súťažiach, pri skúšobných jazdách alebo na 
rallye a s tým súvisiacich tréningových jazdách, 
pokia¾ sú vodièmi alebo spolujazdcami,

 e)  ktoré boli priamo alebo nepriamo spôsobené 
vplyvom ionizaèného žiarenia, jadrovej energie, 
jadrovej reakcie alebo rádioaktívneho zamorenia.

 f)  spôsobených, atómovými, biologickými alebo che-
mickými zbraòami,

 g)  ak poistená osoba cestovala do vojnových oblastí 
po prepuknutí vojny alebo obèianskej vojny,

 h)  v súvislosti s vojnou alebo vojnovou situáciou 
medzi svetovými ve¾mocami (Èína, Francúzsko, 
Ve¾ká Británia, Japonsko, Rusko, USA),

 i)  v súvislosti s vojnou alebo obèianskou vojnou, kde 
štát, v ktorom má poistený trvalý alebo obvyklý 
pobyt, je zainteresovaný ako bojujúca strana.

Èlánok 22
Práva a povinnosti poistníka a poisteného
Práva a povinnosti poistite¾a
1.  Poistník je povinný platiť poistné vèas a v stanovenej 

výške.
2.  Poistník je povinný poistite¾ovi oznámiť bez zbytoè-

ného odkladu zmenu svojej adresy.
3.  Poistník má právo urèiť oprávnenú osobu pre prí-

pad uvedený v èl. 8 VPP ÚP.
4.  Poistník má právo zmeniť urèenie oprávnenej osoby 

až do vzniku poistnej udalosti, avšak len so súhla-
som poisteného. Zmena je úèinná dòom doruèe-
nia písomnej žiadosti poistite¾ovi. Písomná žiadosť 
musí obsahovať úradne overený podpis poistníka. 
V prípade ak si zmena oprávnenej osoby vyžaduje 
súhlas poistenej osoby (resp. zákonného zástupcu 
poistenej osoby), musí písomná žiadosť obsahovať 
úradne overené podpisy všetkých dotknutých osôb.

5.  Poistený je povinný poistite¾ovi písomne hlásiť každú 
zmenu èinnosti (pracovnej i záujmovej), ako aj pri-
znanie plného invalidného dôchodku v zmysle èl. 1, 
odsek 21 týchto VPP ÚP, a to bezprostredne potom, 
ako táto zmena nastala.

6.  Poistený je povinný poistite¾ovi písomne hlásiť zme-
nu výšky príjmu v prípade, ak má dojednané po-
istenie denného odškodného, a to bezprostredne 
potom, ako táto zmena nastala. Ïalšie podmienky 
v súvislosti s touto povinnosťou sú dojednané v ná-
vrhu poistnej zmluvy.

7.  Povinnosťou poisteného je bezprostredne po úraze 
vyh¾adať lekárske ošetrenie, dbať, aby bol vyšetrený 
a aby bol výsledok vyšetrenia lekárskou dokumentá-
ciou preukázate¾ný.

8.  Povinnosťou poisteného je dodržiavať lieèebný 
režim urèený ošetrujúcim lekárom.

9.  Poistený je povinný bez zbytoèného odkladu ozná-
miť poistite¾ovi vznik poistnej udalosti.

10.  Poistník a poistený sú povinní dodržiavať VPP ÚP.

11.  V prípade, ak poistený nesplnil povinnosť uvedenú 
v odseku 5, resp. v odseku 6 tohto èlánku, je poisti-
te¾ oprávnený primerane znížiť plnenie pod¾a toho, 
aký vplyv malo nesplnenie tejto povinnosti na roz-
sah povinnosti poistite¾a plniť.

12.  Poistite¾ je oprávnený preskúmať zdravotný stav po-
isteného na základe správ vyžiadaných od zdravot-
níckych zariadení, v ktorých sa poistený lieèil, ako aj 
od lekára, ktorého urèí poistite¾.

13.  V prípade, ak poistený alebo poistník navrhuje vyko-
nanie kontrolného vyšetrenia u posudkového lekára 
poistite¾a, znáša všetky náklady, ktoré sú s týmto vy-
šetrením spojené.

14.  Poistite¾ je oprávnený skutoènosti, o ktorých sa 
dozvie pri zisťovaní zdravotného stavu poistených 
osôb, použiť len pre svoju potrebu.

15.  V prípade, ak sú spolupoistené aj náklady spojené 
s poistnou udalosťou, je poistený povinný poskyt-
núť poistite¾ovi originály príslušných úètovných 
dokladov preukazujúcich vynaloženie príslušných 
nákladov poisteným.

16.  Poistite¾ si vyhradzuje právo prešetriť zdravotný stav 
poisteného lekárom poistite¾a a na základe ziste-
ných skutoèností prípadne upraviť výšku poistného 
plnenia tak, aby zodpovedala skutoènostiam ziste-
ných lekárom poistite¾a, pokia¾ skutoènosti tvrdené 
poisteným sú v zjavnom rozpore so zisteniami usku-
toènenými lekárom poistite¾a a ide o skutoènosti 
rozhodujúce pre zistenia nároku, resp. výšky poist-
ného plnenia.

17.  Poistite¾ je oprávnený upraviť (zvýšiť alebo znížiť) výš-
ku poistného ku dòu zaèiatku najbližšieho poistného 
obdobia, v prípade zmien podmienok rozhodujúcich 
pre urèenie výšky poistného, najmä z dôvodu: 

 a)  zavedenia a/alebo zmeny odvodu z poistného 
alebo dane z poistného alebo inej obdobnej 
povinnosti, ktorá bude uložená poistite¾ovi vše-
obecne záväzným právnym predpisom alebo 
rozhodnutím orgánu doh¾adu,

 b)  zmeny právnych predpisov, ktoré majú vplyv na 
podnikate¾skú èinnosť poistite¾a,

 c)  ak z poh¾adu poistnej matematiky dôjde z iných 
dôvodov k ohrozeniu splnenia záväzkov poistite-
¾a alebo

 d)  ak pod¾a Harmonizovaného indexu spotrebite¾-
ských cien (HICP) dôjde za sledované obdobie 
k rastu cien v Slovenskej republike o viac ako 5 %. 

18.  V prípade, ak poistite¾ upraví poistné pod¾a èlánku 22, 
ods. 17 týchto poistných podmienok, oznámi poist-
níkovi najneskôr desať týždòov pred uplynutím po-
istného obdobia:

 a)  novú výšku poistného pod¾a èlánku 22, ods. 17 
týchto poistných podmienok na nasledujúce po-
istné obdobie,

 b)  dátum skonèenia poistného obdobia,
 c)  termín, do ktorého môže poistník podať výpoveï 

poistnej zmluvy pod¾a § 800 ods. 1 Obèianskeho 
zákonníka, ak nesúhlasí s novou výškou poistného. 

19.  Poistite¾ nie je oprávnený poèas trvania poistnej 
zmluvy plnenie z poistnej zmluvy znížiť z dôvodu, 
že poistné nebolo riadne a vèas zaplatené; oprávne-
nie poistite¾a zapoèítať si dlžné poistné s poistným 
plnením zostáva nedotknuté.
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Èlánok 23
Poistné
1.  Výška poistného sa urèuje pod¾a matematicko - šta-

tistických metód pre jednotlivé druhy poistenia.
2.  Poistite¾ si vyhradzuje právo stanoviť najnižšie a naj-

vyššie poistné sumy, na ktoré možno poistenie do-
jednať, a to v súlade s výškou poistného.

3.  Výška poistného sa urèuje v závislosti od vstupného 
veku poisteného, jeho èinnosti vykonávanej v za-
mestnaní a jeho záujmovej èinnosti.

4.  V prípade, ak v dôsledku nesprávne uvedeného dátu-
mu narodenia poisteného bolo urèené nižšie poistné, 
poistite¾ je oprávnený poistné plnenie znížiť v pome-
re, ktorý zodpovedá pomeru zaplateného poistného 
a poistného, ktoré malo byť skutoène zaplatené.

5.  Ak poistený nesplnil povinnosť uvedenú v èl. 22 
odsek 5 a odsek 6, alebo nesprávne nahlásil vyko-
návané zamestnanie, výšku príjmu alebo záujmovú 
èinnosť, je poistite¾ oprávnený znížiť poistné plne-
nie v pomere zaplateného poistného, k výške po-
istného, ktoré sa vzh¾adom na zamestnanie, výšku 
príjmu alebo záujmovú èinnosť malo platiť.

6.  V prípade, ak sa poèas poistnej doby zmení riziko 
èinnosti vykonávanej v zamestnaní a riziko záujmovej 
èinnosti poisteného, poistite¾ je vzh¾adom na zme-
nu daného rizika oprávnený upraviť výšku poistné-
ho, pokia¾ nebolo dohodnuté inak. Zmena poistenia 
bude akceptovaná a na poisteného sa budú vzťaho-
vať nové podmienky poistenia k dátumu úèinnosti 
zmeny poistenia dojednanému v poistnej zmluve, 
príp. k výroènému dòu bezprostredne nasledujúce-
mu po doruèení oznámenia o zmene. Zmena poist-
ných súm a poistného bude potvrdená písomne.

7.  V prípade zmeny poistenia pred uplynutím doby, za 
ktorú bolo bežné poistné zaplatené, poistite¾ vráti 
poistníkovi preplatok poistného, resp. nedoplatok 
poistného je povinný uhradiť poistník.

8.  Poistite¾ je pri uzavieraní poistenia alebo zmene po-
istenia oprávnený upraviť výšku poistného, poistnú 
sumu alebo rozsah poistenia vzh¾adom na zvýšené 
riziko smrti alebo iné poistné riziko osoby, na ktorej 
život alebo zdravie sa má poistenie vzťahovať.

Èlánok 24
Platenie poistného
1.  Poistné sa pod¾a poistnej zmluvy platí jednou sumou 

za celú dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané 
(jednorazové poistné), alebo ako bežné poistné.

2.  Bežné poistné sa platí za poistné obdobie dohod-
nuté v poistnej zmluve (roèné, polroèné, štvrťroèné, 
mesaèné obdobie).

3.  V prípade, ak je bežné poistné platené podroène, 
pripoèíta sa k nemu prirážka za podroènosť, ak nie 
je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

4.  Bežné poistné je splatné prvého dòa poistného ob-
dobia a jednorazové poistné dòom zaèiatku poiste-
nia, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

5.  V prípade, že poistné nebolo zaplatené vèas, má 
poistite¾ právo zapoèítať si k dlžnému poistnému 
náklady vzniknuté v súvislosti s upomínacím proce-
som a úrok z omeškania.

Èlánok 25
Strata poistky
Ak sa poistka znièila alebo stratila, poistite¾ na písomné 
požiadanie vystaví a vydá náhradnú poistku (duplikát) 
tomu, kto s ním poistnú zmluvu uzavrel. Náklady spo-
jené s vydaním náhradnej poistky hradí ten, na koho 
žiadosť bol duplikát vystavený. Po vydaní duplikátu ori-
ginál stráca platnosť.

Èlánok 26
Uzavretie poistnej zmluvy a zmeny poistenia
1.  Poistná zmluva je uzavretá okamihom, keï poistník 

prevezme poistku ako oznámenie o prijatí svojho 
návrhu poistnej zmluvy za predpokladu splnenia 
podmienok uvedených v návrhu poistnej zmluvy.

2.  Ak sa úèastníci poistnej zmluvy dohodnú na zmene 
už dojednaného poistenia, je poistite¾ povinný pl-
niť zo zmeneného poistenia až v prípade poistných 
udalostí, ktoré vzniknú po úèinnosti dohodnutej 
zmeny poistenia. Zmena poistenia musí byť vždy 
dohodnutá písomne, inak na òu poistite¾ nebude 
prihliadať.

Èlánok 27
Zánik poistenia
1.  Zánik poistenia sa riadi týmito VPP ÚP a príslušnými 

ustanoveniami Obèianskeho zákonníka. Poistenie 
môže zaniknúť z nasledovných dôvodov:

 a)  uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojed-
nané,

 b)  výpoveïou ku koncu poistného obdobia, ak ide 
o poistenie, pri ktorom je dojednané bežné po-
istné, prièom výpoveï sa musí dať  najmenej šesť 
týždòov pred jeho uplynutím. Ak došlo k zme-
ne výšky poistného a poistite¾ výšku poistného 
neoznámil poistníkovi najneskôr desať týždòov 
pred uplynutím poistného obdobia, neuplatní sa 
lehota pod¾a prvej vety,

 c)  výpoveïou každej zo zmluvných strán do dvoch 
mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná 
lehota je osem dní, jej uplynutím poistenie zanikne,

 d)  výpoveïou každej zo zmluvných strán do troch me-
siacov od oznámenia poistnej udalosti. Poistenie 
zaniká v tomto prípade uplynutím jedného mesiaca 
od doruèenia výpovede druhej zmluvnej strane,

 e)  v prípade smrti poisteného sa konèí poistenie vo 
vzťahu k tejto osobe, poistenie ostatných osôb 
zostáva týmto nedotknuté,

 f)  na základe dohody oboch zmluvných strán,
 g)  odstúpením od zmluvy z dôvodu porušenia po-

vinnosti poistníka/poisteného odpovedať pravdi-
vo a úplne na všetky písomné otázky poistite¾a 
týkajúce sa dojednania poistenia, ak pri pravdi-
vom a úplnom odpovedaní na otázky týkajúce 
sa dojednania poistenia, prípadne jeho zmeny, 
by poistite¾ poistnú zmluvu neuzavrel alebo jej 
zmenu nedojednal. V prípade, ak zanikne pois-
tenie v súlade s ustanovením OZ odstúpením od 
poistnej zmluvy, vráti poistite¾ tomu, kto s ním 
poistnú zmluvu uzavrel, zaplatené poistné zníže-
né o náklady, ktoré vznikli v súvislosti s uzavretím 
poistnej zmluvy a znížené o sumu už poskytnuté-
ho plnenia z poistnej zmluvy. Ak poskytnuté pl-
nenia z poistnej zmluvy boli vyššie ako zaplatené 
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poistné, je poistený povinný tento rozdiel vrátiť. 
Ak poistite¾ od poistnej zmluvy odstúpil, poistná 
zmluva sa ruší od poèiatku, 

 h)  uplynutím 3 mesiacov od splatnosti poistného za 
prvé poistné obdobie resp. splatnosti jednorazo-
vého poistného, ak toto poistné nebolo zaplate-
né do troch mesiacov od jeho splatnosti,

 i)  nezaplatením poistného za ïalšie poistné obdo-
bie do jedného mesiaca odo dòa doruèenia výzvy 
poistite¾a na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné 
zaplatené pred doruèením tejto výzvy. Výzva po-
istite¾a musí obsahovať upozornenie, že poistenie 
zanikne, ak nebude zaplatené. To isté platí, ak 
bola zaplatená len èasť poistného. Poistite¾ je po-
vinný doruèiť výzvu pod¾a prvej vety do jedného 
mesiaca odo dòa splatnosti poistného. Ak nebola 
výzva pod¾a predchádzajúcej vety doruèená, po-
istenie zanikne, ak poistné nebolo zaplatené do 
troch mesiacov odo dòa jeho splatnosti,

 j)  odmietnutím plnenia, ak sa poistite¾ dozvie až 
po poistnej udalosti, že jej príèinou je skutoènosť, 
ktorú pre vedomé nepravdivé alebo neúplné od-
povede nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia 
a ktorá pre uzavretie zmluvy bola podstatná. 
Odmietnutím plnenia poistenie zanikne,

 k)  dosiahnutím maximálneho koncového veku pre 
uvedenú tarifu úrazového poistenia. V takomto 
prípade poistenie zaniká v hlavný výroèný deò 
v kalendárnom roku, v ktorom poistený dosiahne 
maximálny koncový vek.

2.  Zásielka, ktorou sa oznamuje výpoveï, odstúpenie 
od zmluvy alebo odmietnutie poistného plnenia sa 
považuje za doruèenú dòom, kedy ju adresát prijal, 
odmietol prijať alebo dòom, keï ju pošta vrátila 
odosielajúcej strane ako nedoruèenú.

3.  Ak sa úrazové poistenie dojednáva ako pripoistenie 
k životnému poisteniu alebo investiènému životné-
mu poisteniu ako hlavnému poisteniu, tak zánikom 
úrazového pripoistenia nezaniká hlavné poistenie.

4.  Ak nebolo v poistnej zmluve dohodnuté inak, tak 
úrazové pripoistenie zaniká okrem ustanovení v od-
seku 1 tohto èlánku aj z nasledovných dôvodov:

 a)  zánikom hlavného poistenia,
 b)  redukciou poistnej zmluvy v zmysle VPP,
 c)  z iných dôvodov uvádzaných v príslušných VPP, 

PP alebo na návrhu PZ.
5.  Ak poistenie zaniklo z dôvodu nezaplatenia poistné-

ho pod¾a písm. h) alebo písm. i) bodu 1 tohto èlán-
ku, výška poistného, na ktoré má poistite¾ nárok, sa 
urèí z poistného za predchádzajúce obdobie.

Èlánok 28
Zníženie plnenia
1.  Poistite¾ je oprávnený, pod¾a okolností prípadu, pri-

merane znížiť poistné plnenie v závislosti od toho, aký 
vplyv malo konanie poisteného na poistnú udalosť:

 a)  ak došlo k úrazu poisteného v súvislosti s jeho 
konaním, za ktoré ho súd právoplatne odsúdil,

 b)  ak poistený utrpel úraz v súvislosti s konaním, 
ktorým inému spôsobil ťažkú ujmu na zdraví, 
alebo smrť,

 c)  ak došlo k úrazu poisteného následkom požitia 
alkoholických, toxických, omamných alebo iných 
psychotropných látok.

2.  Ak sa úraz týka tých èastí tela alebo orgánov, ktoré 
boli z akýchko¾vek príèin poškodené už pred úra-
zom, poistite¾ zníži plnenie o rozsah poškodenia 
pred úrazom.

3.  Ak poistite¾ odmietol plniť èo i len z èasti, je povinný 
uviesť dôvod neplnenia alebo zníženia plnenia.

ODDIEL II
SKUPINOVÉ ÚRAZOVÉ POISTENIE

Èlánok 29
Skupinové úrazové poistenie
Ustanovenia v èlánkoch 29 až 34, týchto VPP UP platia pre 
poistnú zmluvu len v prípade, keï predmetom poistenia 
je skupina osôb a poistenie bolo dojednané ako skupinové 
úrazové poistenie (ïalej „skupinové úrazové poistenie“). 
Platnosť ostatných èlánkov VPP ÚP pre skupinové úrazové 
poistenie, s výnimkou èlánkov 13 a 14 ostáva týmto ne-
zmenená, pokia¾ nebolo dohodnuté inak.

Èlánok 30
Formy skupinového úrazového poistenia
1.  Poistná zmluva o skupinovom úrazovom poistení 

môže byť uzavretá 
     bez uvedenia mien poistených osôb, alebo
  s uvedením mien poistených osôb.
  Pokia¾ bol k poistnej zmluve priložený menný zo-

znam poistených osôb, bude poistenie považované 
za skupinové úrazové poistenie s uvedením mien. 
V takomto prípade tvorí menný zoznam poistených 
osôb súèasť poistnej zmluvy.

2.  Poistná suma v poistnej zmluve so skupinovým úra-
zovým poistením môže byť pre poistené osoby sta-
novená ako

  pevná poistná suma, alebo
   poistná suma rovnajúca sa násobku hrubého 

roèného príjmu jednotlivých poistených osôb; 
v takomto prípade sa pri poistných rizikách smrti a 
trvalých následkov úrazu uvádzajú násobky hrubé-
ho roèného príjmu, pri ostatných poistných rizikách 
sa uvádzajú pevné poistné sumy. V poistnej zmluve 
dojednané poistné sumy alebo násobok hrubého 
roèného príjmu, ktoré sú uvedené pri jednotlivých 
druhoch poistného plnenia, sa vzťahujú na jednu 
poistenú osobu, prièom dojednané bežné alebo 
jednorazové poistné sa vzťahuje na všetky poistené 
osoby, t.j. na celú poistnú zmluvu.

3.  Skupinové úrazové poistenie môže jeden poistník do-
jednať viacerými poistnými zmluvami. Na jednej po-
istnej zmluve môžu byť poistené len osoby zaradené 
do rovnakej nebezpeèenskej skupiny pod¾a vstupného 
veku, vykonávaného zamestnania, športu alebo záuj-
movej èinnosti v zmysle smerníc poistite¾a. Všetky po-
istené osoby na jednej poistnej zmluve majú poistené 
rovnaké poistné riziká na rovnaké poistné sumy, resp. 
na rovnaký násobok hrubého roèného príjmu.

4.  Skupinové úrazové poistenie je možné dojednať pre 
minimálny poèet 5 osôb, pokia¾ nie je dojednané inak.

5.  Skupinové úrazové poistenie je možné dojednať ako 
krátkodobé, s poistnou dobou kratšou ako 1 rok 
a ako dlhodobé, s poistnou dobou dojednávanou 
na celé roky alebo na neurèito.
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6.  Pri krátkodobom skupinovom úrazovom poistení sa 
poistné platí jednorazovo.

7.  Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia 
zaniká, ak dôjde k zániku poistníka právnickej osoby 
alebo smrti poistníka fyzickej osoby.

8.  Pokia¾ nebolo dojednané inak, poistenie jednotli-
vých poistených osôb zaniká:

 a)  najbližší nasledujúci výroèný deò potom, ako po-
istený ukonèí pracovný pomer, resp. ak ho niet, 
tak iný zmluvný vzťah s poistníkom, 

 b)  najbližší nasledujúci výroèný deò potom, ako po-
istený prestane vykonávať èinnosť, na ktorú sa 
pod¾a poistnej zmluvy vzťahuje úrazové poistenie 
(s výnimkou poistenia s 24 hodinovým krytím),

 c)  v HVD v kalendárnom roku, v ktorom poistený do-
siahol maximálny koncový vek pre uvedenú tarifu 
skupinového úrazového poistenia pod¾a smerníc 
poistite¾a,

 d)  najbližší nasledujúci výroèný deò potom, ako po-
èet poistených osôb v rámci všetkých poistných 
zmlúv jedného skupinového úrazového poistenia 
klesol pod 5 osôb.

9.  V prípade zániku poistenia poistenej osoby pred 
uplynutím doby, za ktorú bolo bežné poistné zapla-
tené, poistite¾ po písomnom oznámení tejto skutoè-
nosti vráti poistníkovi poistné odo dòa zániku pois-
tenia až do konca poistného obdobia, za ktoré bolo 
poistenie zaplatené.

10.  Samotným zánikom poistenia jednotlivých poistených 
osôb pod¾a ods. 8 a) až c) tohto èlánku nezaniká pois-
tenie iných osôb poistených v rámci skupinového úra-
zového poistenia s výnimkou ods. 8 d) tohto èlánku.

Èlánok 31
Skupinové úrazové poistenie bez uvedenia mien
1.  V prípade, ak majú byť poistené osoby bez uvede-

nia mien, musia tieto jednoznaène patriť k skupi-
ne poistených osôb stanovenej poistnou zmluvou 
a poistná zmluva musí obsahovať presné vymedze-
nie tejto skupiny, ako aj celkový poèet poistených 
osôb v èase zaèiatku poistenia; priradenie poistených 
osôb do skupiny musí byť vykonané tak, aby pri po-
istnej udalosti nevznikla žiadna pochybnosť o prísluš-
nosti konkrétnej osoby k skupine poistených osôb.

2.  Poistník sa zaväzuje viesť riadne personálne, mzdo-
vé a èlenské zoznamy a umožniť do nich nahliadnuť 
subjektom povereným poistite¾om.

Èlánok 32
Skupinové úrazové poistenie s uvedením mien
1.  Poistené sú osoby, ktoré poistník oznaèí v mennom zo-

zname, ktorý je súèasťou poistnej zmluvy, uvedením 
mena, rodného èísla, èinnosti vykonávanej v zamest-
naní, resp. poistenej èinnosti a dohodnutých poistných 
súm (resp. hrubého roèného príjmu za posledných 12 
mesiacov). Nepovinnými údajmi sú dátum narodenia, 
adresa bydliska a oznaèenie oprávnenej osoby.

2.  Poistite¾ má právo bez udania dôvodu neprijať do 
poistenia konkrétnu osobu.

Èlánok 33
Prihlásenie a odhlásenie osôb v skupinovom 
úrazovom poistení
1.  Poistník je povinný bez zbytoèného odkladu doruèiť 

poistite¾ovi prihlásenie osôb, ktoré majú byť do po-
istenia zahrnuté. Pri poistení menovaných osôb sa 
vyžaduje pre poisťovanú osobu uvedenie všetkých 
údajov uvedených v èl. 32 ods. 1.

2.  V prípade prihlasovania poistených vzniká poistná 
ochrana k najbližšiemu nasledujúcemu výroènému 
dòu poistenia, kedy poistite¾ súhlasil s prijatím oso-
by do poistenia, pokia¾ nebolo dohodnuté inak.

3.  Poistník je povinný bez zbytoèného odkladu doruèiť 
poistite¾ovi odhlásenie osôb, ktoré nemajú byť do pois-
tenia zahrnuté, s uvedením dátumu, ku ktorému sa má 
táto zmena vykonať; èl. 30 ods. 8 týmto nie je dotknutý.

4.  Prihlásenie aj odhlásenie osôb do a z poistenia po-
istníkovi poistite¾ potvrdí písomne.

Èlánok 34
Vyúètovanie poistného v skupinovom úrazovom 
poistení
1.  Výpoèet poistného pri uzavieraní poistnej zmluvy sa 

vykoná pod¾a poètu poistených na zaèiatku poiste-
nia, výšky poistných súm a príslušnej tarify stano-
venej poistite¾om, prièom výška poistného sa bude 
meniť v závislosti od poètu poistených osôb a od 
výšky poistných súm.

2.  Po uplynutí každého poistného roka je poistník po-
vinný nahlásiť poistite¾ovi skutoèný poèet poiste-
ných osôb za uplynulý poistný rok (t.j. najvyšší stav 
poistených osôb za dohodnuté obdobie) s potreb-
nými údajmi pod¾a formy skupinového úrazového 
poistenia. Poistite¾ vykoná na základe získaných 
údajov vyúètovanie poistného porovnaním skutoè-
ne zaplateného poistného za uplynulý poistný rok 
a poistného, ktoré má byť doplatené poistníkom, 
resp. poistníkovi vrátené, pod¾a skutoèného poètu 
poistených osôb a trvania ich poistenia v priebehu 
uplynulého poistného roka. Poistite¾ vykoná vyúè-
tovanie na konci každého poistného roka, ak nie je 
v poistnej zmluve dohodnuté inak.

3.  Pokia¾ nebolo dohodnuté inak, rozdiel zaplateného 
poistného a poistného, ktoré malo byť zaplatené, je 
poistník povinný zaplatiť do 1 mesiaca po doruèení 
vyúètovania. Prípadný preplatok poistného poistní-
kovi vráti poistite¾, pokia¾ nebolo dohodnuté inak.

4.  Poistite¾ je oprávnený za úèelom kontroly údajov 
poskytnutých zo strany poistníka požadovať predlo-
ženie potrebných dokladov.

5.  Pre výpoèet poistného na ïalší poistný rok sa k hlav-
nému výroènému dòu vyžaduje údaj o poète po-
istených k hlavnému výroènému dòu, pri poistení 
menovaných osôb aktualizácia údajov v mennom 
zozname (pokia¾ došlo k ich zmene).

6.  Ak poistník nenahlási poèet osôb, príp. neaktualizu-
je menný zoznam poistených do mesiaca od hlav-
ného výroèného dòa, má poistite¾ právo požadovať 
poistné vo výške stanovenej v predchádzajúcom po-
istnom roku. Ak je ich poèet nižší, než sa zoh¾adòo-
valo pri výpoète poistného, poistite¾ vráti preplatok 
poistníkovi. Ak je poèet osôb vyšší, je poistník povin-
ný uhradiť nedoplatok.
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ODDIEL III
ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA

Èlánok 35
Sťažnosť
Sťažnosť je možné podať písomne na adresu: UNIQA 
poisťovòa, a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, resp. 
na ktoromko¾vek obchodnom mieste UNIQA. Mana-
žér sťažností, pod¾a potreby aj v spolupráci s vedúcim 
zamestnancom kontroly sprostredkovania poistenia, 
zabezpeèuje vybavenie každej sťažnosti v súlade s usta-
noveniami §26 ods. 5 Zákona è. 186/ 2009 Z.z. a internými 
predpismi poistite¾a, t.j. do 30, resp. v odôvodnených 
prípadoch do 60 dní odo dòa doruèenia sťažnosti, pí-
somným upovedomením klienta o spôsobe vybavenia 
jeho sťažnosti.

Èlánok 36
Právo platné pre poistnú zmluvu
Pre úrazové poistenie, ktoré uzaviera UNIQA poisťovòa, 
a.s., platí právo Slovenskej republiky.

Èlánok 37
Daòové povinnosti
1.  Poistné plnenie z úrazového poistenia je zdaòované 

v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
2.  Platené poistné je v zmysle zákona è. 222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších zmien 
a predpisov oslobodené od dane z pridanej hodnoty 
a v sume poistného nie je zahrnutá daò z pridanej 
hodnoty.

3.  Plnenia z poistenia osôb okrem plnenia z poiste-
nia pre prípad dožitia urèitého veku sú oslobodené 
od dane z príjmov. Základ dane, sadzba dane da-
òovníka, vyberanie a platenie dane ako aj ostatné 
práva a povinnosti sú podrobnejšie upravené v zák. 
è. 595/2003 Z. z.

4.  Daò z príjmu odvádza v mene poisteného poistite¾.

Èlánok 38
Úèinnosť všeobecných poistných podmienok
Tieto všeobecné poistné podmienky pre úrazové pois-
tenie nadobúdajú úèinnosť 1. 10. 2018.



Kód Popis (úrazová diagnóza) Plnenie
ÚRAZY HLAVY A ZMYSLOVÝCH ORGÁNOV

001 Úplný defekt v lebečnej klenbe 
v rozsahu do 10 cm2 do 15 %

002 Úplný defekt v lebečnej klenbe 
v rozsahu nad 10 cm2 do 25 %

003

Subjektívne ťažkosti bez objektív-
neho nálezu po zraneniach hlavy 
- dokumentované od úrazu
v zdravotnej dokumentácii
ošetrujúcim lekárom

do 10 %

004
Vážne mozgové alebo duševné 
poruchy po ťažkom poranení 
hlavy podľa stupňa

do 100 %

005 Subjektívne ťažkosti po traume
(nie po poranení hlavy) do 20 %

006
Vážne duševné poruchy po 
traume (nie po poranení hlavy)
podľa stupňa

do 80 %

007
Traumatická porucha tvárového 
nervu ľahkého stupňa a stredné-
ho stupňa

do 15 %

008 Traumatická porucha tvárového 
nervu ťažkého stupňa do 20 %

009
Traumatické poškodenie  
trojklaného nervu  
podľa stupňa poškodenia 

do 20 %

010

Jazvy na tvári a poškodenie tváre 
vzbudzujúce súcit alebo  
ošklivosť sprevádzané prípad. 
funkčnými poruchami ľahkého  
a stredného stupňa

do 20 %

011

Poškodenie tváre sprevádzané 
funkčnými poruchami  
alebo vzbudzujúce súcit alebo 
ošklivosť, ťažkého stupňa

do 35 %

012
Moková fistula po poranení 
lebečnej spodiny (likvoroea) 
objektívne dokumentovaná

do 25 %

POŠKODENIE NOSA ALEBO ČUCHU
013 Strata hrotu nosa do 10 %
014 Strata celého nosa bez zúženia do 20 %
015 Strata celého nosa so zúžením do 25 %
016 Deformácia nosa do 8 %

017 Deformácia nosa s funkčne vý-
znamnou poruchou priechodnosti do 10 %

018
Chronický atrofický zápal noso-
vej sliznice po poleptaní alebo 
popálení

do 10 %

019 Perforácia nosovej priehradky do 5 %

020 Chronický hnisavý poúrazový 
zápal vedľajších nosových dutín do 10 %

021 Strata čuchu a chuti 
podľa rozsahu do 15 %

POŠKODENIE OČÍ ALEBO ZRAKU

022

Pri úplnej strate zraku nemôže hodnotenie  
celkových trvalých následkov predstavovať na jed-
nom oku viac ako 25 %, na druhom oku viac ako 
75 % a na oboch očiach viac ako 100 %.  
Trvalé poškodenia uvedené v bodoch 023, 034  
až 037, 039, 042 a 043 sa  však hodnotia  
i nad túto hranicu. 

023

Za anatomickú stratu alebo 
atrofiu oka sa pripočítava 
k zistenej hodnote trvalej 
zrakovej menejcennosti

5 %

024

Strata šošovky na jednom oku 
(vrátane poruchy akomodácie) 
pri znášanlivosti kontaktnej šo-
šovky aspoň 4 hodiny denne

15 %

025

Strata šošovky na jednom oku 
(vrátane poruchy akomodácie) 
pri znášanlivosti kontaktnej  
šošovky menej než 4 hodiny

20 %

026

Strata šošovky na jednom oku 
(vrátane poruchy akomodácie) 
pri úplnej neznášanlivosti kon-
taktnej šošovky 

25 %

027

Strata šošovky oboch očí  
(vrátane poruchy akomodácie), 
ak nie je zraková ostrosť s afakic-
kou korekciou horšia než 6/12.  
Ak je horšia, určí sa percento 
podľa doloženej zdravotnej 
dokumentácie, (potvrdený vízus) 
hodnotí posudkový lekár 

15 %

028

Traumatická porucha okohyb-
ných nervov alebo porucha 
rovnováhy okohybných svalov 
podľa stupňa

do 25 %

029

Koncentrické obmedzenie zorného poľa  
následkom úrazu sa hodnotí podľa doloženej 
zdravotnej dokumentácie, (potvrdený vízus)  
hodnotí posudkový lekár 

030
Ostatné obmedzenia zorného poľa  
sa hodnotia po doložení zdravotnej dokumentácie 
(potvrdený vízus) hodnotí posudkový lekár

031 Porušenie priechodnosti slzných 
ciest na jednom oku čiastočné do 4 %

032 Porušenie priechodnosti slzných 
ciest na jednom oku úplné do 8 %

033 Porušenie priechodnosti slzných 
ciest na oboch očiach čiastočné do 8 %

OCEŇOVACIE TABUĽKY 
pre trvalé následky úrazu

U
/0

27
/1
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034 Porušenie priechodnosti slzných 
ciest na oboch očiach úplné do 15 %

035 Chybné postavenie rias operačne 
nekorigovateľné na jednom oku do 5 %

036 Chybné postavenie rias operačne 
nekorigovateľné na oboch očiach do 10 %

037 Rozšírenie a ochrnutie zrenice 
(vidiaceho oka) podľa stupňa do 5 %

038

Deformácia vonkajšieho seg-
mentu a jeho okolia vzbudzujúca 
súcit alebo ošklivosť, tiež ptóza 
horného viečka, pokiaľ nekryje 
zrenicu (nezávisle od poruchy 
vízu, ktorá sa hodnotí osobitne), 
pre každé oko

do 5 %

039 Traumatická porucha akomodácie 
jednostranná do 8 %

040 Traumatická porucha akomodácie 
obojstranná do 5 %

041
Lagoftalmus posttraumatický 
operačne nekorigovateľný,  
jednostranný

do 10 %

042
Lagoftalmus posttraumatický 
operačne nekorigovateľný,  
obojstranný

do 15 %

Pri hodnotení podľa bodov 042 a 043  
nemožno súčasne hodnotiť podľa bodu 039.

043
Ptóza horného viečka (vidiaceho 
oka) operačne nekorigovateľná, 
pokiaľ kryje zrenicu, jednostranná

do 20 %

044
Ptóza horného viečka (vidiaceho 
oka) operačne nekorigovateľná, 
pokiaľ kryje zrenicu, obojstranná

do 60 %

045
Chronická uveitída (sympatická 
ophtalmia) po dokázateľnom 
úraze oka (podľa ostrosti zraku)

do 25 %

POŠKODENIE UŠÍ ALEBO SLUCHU
046 Strata jednej ušnice do 15 %
047 Strata oboch ušníc do 20 %

048
Trvalá poúrazová perforácia  
bubienka bez zjavnej  
sekundárnej infekcie

do 5 %

049
Chronický hnisavý zápal stredného 
ucha preukázaný ako následok 
úrazu

do 15 %

050 Deformácia ušnice sa hodnotí 
podľa bodov 010 až 011

051 Nahluchlosť jednostranná 
ľahkého a stredného stupňa do 7 %

052 Nahluchlosť jednostranná 
ťažkého stupňa do 12 %

053 Nahluchlosť obojstranná ľahkého 
a stredného stupňa do 20 %

054 Nahluchlosť obojstranná ťažkého 
stupňa do 35 %

055 Strata sluchu jedného ucha 15 %
056 Strata sluchu oboch uší 40 %

057 Porucha labyrintu  
jednostranná podľa stupňa do 20 %

058 Porucha labyrintu 
obojstranná podľa stupňa do 50 %

POŠKODENIE CHRUPU
059 Za stratu jedného zuba do 5 %
060 Za stratu každého ďalšieho zuba do 5 %

061 Za stratu časti zuba, ak má za 
následok stratu vitality zuba do 2 %

062
Za deformáciu frontálnych zubov 
následkom preukázaného úrazu 
dočasných (mliečnych) zubov

do 5 %

063
Za stratu, odlomenie a poškode-
nie umelých zubných náhrad  
a dočasných (mliečnych) zubov

do 2 %

POŠKODENIE JAZYKA

064

Stavy po poranení jazyka  
s defektom tkaniva alebo jazvovitý-
mi deformáciami, len pokiaľ  
sa už nehodnotia podľa bodov 
(071 až 074)

do 15 %

ÚRAZY KRKU

065 Zúženie hrtana alebo priedušnice 
ľahkého stupňa do 15 %

066 Zúženie hrtana alebo priedušnice 
stredného stupňa do 30 %

067 Zúženie hrtana alebo priedušnice 
ťažkého stupňa do 65 %

Podľa bodu 067 nemožno súčasne oceňovať  
pri hodnotení podľa bodov 068 až 072

068 Čiastočná strata hlasu do 20 %
069 Strata hlasu (afónia) 25 %

070 Sťaženie reči následkom  
poškodenia rečových ústrojov do 20 %

071 Strata reči následkom poškodenia 
rečových ústrojov 30 %

Podľa bodu 070 až 071 nemožno súčasne oceňovať  
pri hodnotení podľa bodov 067 až 072

072 Stav po tracheotómii s trvale 
zavedenou kanylou 50 %

Pri hodnotení podľa bodu 072 nemožno súčasne 
oceňovať podľa bodu 067 alebo podľa bodov  
071 až 070
ÚRAZY HRUDNÍKA, PĽÚC, SRDCA A PAŽERÁKA

073

Obmedzenie hybnosti hrudníka,  
zrasty pľúc a hrudníkovej steny kli-
nicky overené, ľahkého stupňa bez 
prejavov dychovej nedostatočnosti

do 10 %

074

Obmedzenie hybnosti hrudníka, 
zrasty pľúc a hrudníkovej steny 
klinicky overené, stredného stup-
ňa, s prejavmi dychovej nedosta-
točnosti

do 20 %

075

Obmedzenie hybnosti hrudníka, 
zrasty pľúc a hrudníkovej steny 
klinicky overené, ťažkého stupňa  
s prejavmi dychovej nedostatoč-
nosti

do 30 %



076
Iné následky poranenia pľúc 
podľa stupňa porušenia funkcie  
a rozsahu jednostranné

do 40 %

077
Iné následky poranenia pľúc 
podľa stupňa porušenia funkcie  
a rozsahu obojstranné

do 80 %

078

Poruchy srdcové a cievne  
(len po priamom poranení) 
klinicky overené podľa stupňa 
porušenia funkcie

do 80 %

079 Fistula pažeráka po úraze pokiaľ 
sa nedá riešiť rekonštrukciou 50 %

080 Poúrazové zúženie pažeráka  
ľahkého stupňa do 10 %

081 Poúrazové zúženie pažeráka 
stredného stupňa do 20 %

082
Poúrazové zúženie pažeráka ťaž-
kého stupňa pokiaľ sa nedá riešiť 
rekonštrukciou

do 50 %

ÚRAZY BRUCHA A TRÁVIACICH ORGÁNOV
083 Poúrazová prietrž do 20 %

084 Poškodenie brušnej steny sprevá-
dzané porušením brušného lisu do 20 %

085
Porušenie funkcie tráviacich 
orgánov podľa stupňa  
poruchy výživy

do 100 %

086 Strata sleziny 30 %

087
Sterkorálna fistula podľa sídla  
a rozsahu reakcie v okolí, pokiaľ 
sa nedá riešiť chirurgicky

do 50 %

088 Nedovieravosť análnych  
zvieračov čiastočná do 20 %

089 Nedovieravosť análnych  
zvieračov úplná do 60 %

090
Poúrazové zúženie konečníka 
alebo análneho kanála,  
ľahkého alebo stredného stupňa

do 20 %

091
Poúrazové zúženie konečníka 
alebo análneho kanála,  
ťažkého stupňa

do 50 %

ÚRAZY MOČOVÝCH A POHLAVNÝCH ÚSTROJOV
092 Strata jednej obličky 40 %

093

Poúrazové následky poranenia 
obličiek a močových ciest vrátane 
druhotnej infekcie ľahkého  
a stredného stupňa

do 20 %

094

Poúrazové následky poranenia 
obličiek a močových ciest  
vrátane druhotnej infekcie  
ťažkého stupňa

do 50 %

095 Fistula močového mechúra  
alebo močovej rúry do 50 %

096 Chronický zápal močových ciest 
a druhotné ochorenie obličiek do 50 %

097 Hydrokéla po úraze do 10 %

098

Strata jedného semenníka  
(pri kryptorchizme hodnotiť  
ako stratu oboch semenníkov)  
do 45 rokov

20 %

099

Strata jedného semenníka  
(pri kryptorchizme hodnotiť  
ako stratu oboch semenníkov) 
nad 45 rokov

10 %

100 Strata oboch semenníkov alebo 
strata potencie do 45 rokov 50 %

101 Strata oboch semenníkov alebo 
strata potencie nad 45 rokov 30 %

102
Strata mužského pohlavného 
údu alebo závažné deformity  
do 45 rokov

do 50 %

103
Strata mužského pohlavného 
údu alebo závažné deformity 
nad 45 rokov

do 30 %

Ak sa hodnotí podľa bodov 102 až 103,  
nemožno súčasne hodnotiť stratu potencie  
podľa bodov 100 až 101

104 Poúrazové deformácie ženských 
pohlavných ústrojov do 50 %

ÚRAZY CHRBTOVEJ KOSTI A MIECHY

105
Obmedzenie hybnosti krčnej 
chrbtice ľahkého a stredného 
stupňa

do 30 %

106 Obmedzenie hybnosti krčnej 
chrbtice ťažkého stupňa do 50 %

107
Obmedzenie hybnosti hrudnej 
a driekovej  chrbtice ľahkého a 
stredného stupňa

do 20 %

108
Obmedzenie hybnosti hrudnej 
a driekovej chrbtice ťažkého 
stupňa

do 50 %

109

Poúrazové poškodenie chrbtovej 
kosti, miechy, miechových plien 
a koreňov s trvalými objektívny-
mi príznakmi porušenej funkcie 
ľahkého a stredného stupňa

do 40 %

110

Poúrazové poškodenie chrbtovej 
kosti, miechy, miechových plien 
a koreňov s trvalými objektívny-
mi príznakmi porušenej funkcie 
ťažkého stupňa

do 100 %

111

Poúrazové poškodenie chrbtovej 
kosti, miechy, miechových plien  
a koreňov bez objektívnych prí-
znakov, avšak s trvalými subjek-
tívnymi ťažkosťami preukázaný-
mi lekárskym pozorovaním

do 20 %

ÚRAZY PANVY

112

Porušenie súvislosti panvové-
ho pletenca s poruchou statiky 
chrbtovej kosti a funkcie dolných 
končatín u žien do 45 rokov

do 65 %

113

Porušenie súvislosti panvové-
ho pletenca s poruchou statiky 
chrbtovej kosti a funkcie dolných 
končatín u žien nad 45 rokov

do 50 %

114

Porušenie súvislosti panvové-
ho pletenca s poruchou statiky 
chrbtovej kosti a funkcie dolných 
končatín u mužov

do 50 %



ÚRAZY HORNÝCH KONČATÍN
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na pravákov. 
Pre ľavákov platí hodnotenie opačné.

115

Strata hornej končatiny  
v ramennom kĺbe alebo  
v oblasti medzi lakťovým  
a ramenným kĺbom, vpravo

60 %

116

Strata hornej končatiny  
v ramennom kĺbe alebo  
v oblasti medzi lakťovým  
a ramenným kĺbom, vľavo

50 %

117

Úplná meravosť ramenného kĺbu 
v nepriaznivom postavení  
(úplná abdukcia, addukcia alebo 
postavenia im blízke), vpravo

35 %

118

Úplná meravosť ramenného kĺbu 
v nepriaznivom postavení  
(úplná abdukcia, addukcia alebo 
postavenia im blízke), vľavo

30 %

119

Meravosť ramena v priaznivom 
postavení alebo v postavení jemu 
blízkom (odtiahnutie 50° až 70°, 
predpaženie 40° až 45° a vnú-
torná rotácia 20°), vpravo

30 %

120

Meravosť ramena v priaznivom 
postavení alebo v postavení jemu 
blízkom (odtiahnutie 50° až 70°, 
predpaženie 40° až 45° a vnú-
torná rotácia 20°), vľavo

25 %

121

Obmedzenie pohyblivosti ramen-
ného kĺbu ľahkého stupňa (vzpa-
ženie predpažením, predpaženie 
neúplné nad 135°), vpravo

do 12 %

122

Obmedzenie pohyblivosti ramen-
ného kĺbu ľahkého stupňa (vzpa-
ženie predpažením, predpaženie 
neúplné nad 135°), vľavo

do 10 %

123

Obmedzenie pohyblivosti  
ramenného kĺbu stredného  
stupňa (vzpaženie predpažením 
do 135°), vpravo

do 15 %

124

Obmedzenie pohyblivosti  
ramenného kĺbu stredného  
stupňa (vzpaženie predpažením 
do 135°), vľavo

do 12 %

125

Obmedzenie pohyblivosti  
ramenného kĺbu ťažkého  
stupňa (vzpaženie predpažením 
do 90°), vpravo

do 25 %

126

Obmedzenie pohyblivosti ra-
menného kĺbu ťažkého stupňa 
(vzpaženie predpažením do 
90°), vľavo

do 20 %

127

Pri obmedzení pohyblivosti ra-
menného kĺbu ľahkého, stredné-
ho alebo ťažkého stupňa sa pri 
súčasnom obmedzení rotačných 
pohybov hodnotenie podľa bo-
dov 121 až 126 zvyšuje

do 10 %

128 Trvalé následky po pretrhnutí nadhrebeňového sva-
lu sa hodnotia podľa straty funkcie ramenného kĺbu

129 Pakĺb ramennej kosti vpravo 40 %

130 Pakĺb ramennej kosti vľavo 35 %

131 Poúrazové obehové a trofické
poruchy na jednej hornej končatine do 10 %

132 Poúrazové obehové a trofické
poruchy oboch horných končatín do 20 %

133

Chronický zápal kostnej drene len 
po otvorených zraneniach alebo 
po operačných zákrokoch nut-
ných na liečenie následkov úrazu 
v čase vyšetrenia aktívny, vpravo

30 %

134

Chronický zápal kostnej drene len 
po otvorených zraneniach alebo 
po operačných zákrokoch nut-
ných na liečenie následkov úrazu 
v čase vyšetrenia aktívny, vľavo

25 %

135
Nenapravené sternoklavikulárne 
vykĺbenie okrem prípadnej poru-
chy funkcie, vpravo

5 %

136
Nenapravené sternoklavikulárne 
vykĺbenie okrem prípadnej poru-
chy funkcie, vľavo

3 %

137

Nenapravené akromioklavikulár-
ne vykĺbenie okrem prípadnej 
poruchy funkcie ramenného 
kĺbu, vpravo

8 %

138

Nenapravené akromioklavikulár-
ne vykĺbenie okrem prípadnej 
poruchy funkcie ramenného 
kĺbu, vľavo

6 %

139

Trvalé následky po pretrhnutí 
dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri 
neporušenej funkcii ramenného 
a lakťového kĺbu, vpravo

5 %

140

Trvalé následky po pretrhnutí 
dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri 
neporušenej funkcii ramenného 
a lakťového kĺbu, vľavo

3 %

POŠKODENIE V OBLASTI 
LAKŤOVÉHO KĹBU A PREDLAKTIA

141

Úplná meravosť lakťového kĺbu  
v nepriaznivom postavení (úplné 
vystretie alebo úplné ohnutie  
a postavenia im blízke), vpravo

30 %

142

Úplná meravosť lakťového kĺbu  
v nepriaznivom postavení (úplné 
vystretie alebo úplné ohnutie  
a postavenia im blízke), vľavo

25 %

143

Úplná meravosť lakťového kĺbu  
v priaznivom postavení alebo 
v postaveniach jemu blízkych 
(ohnutie v uhle 90° až 95°), 
vpravo

20 %

144

Úplná meravosť lakťového kĺbu v 
priaznivom postavení alebo v po-
staveniach jemu blízkych (ohnu-
tie v uhle 90° až 95°), vľavo

15 %



145
Obmedzenie pohyblivosti  
lakťového kľbu ľahkého  
a stredného stupňa,vpravo

do 12 %

146
Obmedzenie pohyblivosti  
lakťového kĺbu ľahkého  
a stredného stupňa, vľavo

do 10 %

147
Obmedzenie pohyblivosti 
lakťového kĺbu ťažkého stupňa, 
vpravo

do 18 %

148 Obmedzenie pohyblivosti lakťo-
vého kĺbu ťažkého stupňa, vľavo do 15 %

149

Úplná meravosť radioulnárnych 
kĺbov (s nemožnosťou privráte-
nia alebo odvrátenia predlaktia) 
v nepriaznivom postavení alebo 
v postaveniach jemu blízkych  
(v maximálnej pronácii alebo 
supinácii - v krajnom odvrátení 
alebo privrátení) vpravo

20 %

150

Úplná meravosť radioulnárnych 
kĺbov (s nemožnosťou privráte-
nia alebo odvrátenia predlaktia) 
v nepriaznivom postavení alebo 
v postaveniach jemu blízkych (v 
maximálnej pronácii alebo supi-
nácii) vľavo 

15 %

151

Úplná meravosť radioulnárnych 
kĺbov v priaznivom postavení 
(stredné postavenie 
alebo ľahká pronácia), vpravo

do 15 %

152

Úplná meravosť radioulnárnych 
kĺbov v priaznivom postavení 
(stredné postavenie 
alebo ľahká pronácia), vľavo

do 10 %

153
Obmedzenie privrátenia a odvrá-
tenia predlaktia ľahkého  
a stredného stupňa, vpravo

do 10 %

154
Obmedzenie privrátenia a odvrá-
tenia predlaktia ľahkého  
a stredného stupňa, vľavo

do 8 %

155
Obmedzenie privrátenia  
a odvrátenia predlaktia  
ťažkého stupňa, vpravo

do 15 %

156
Obmedzenie privrátenia 
a odrátenia predlaktia 
ťažkého stupňa, vľavo

do 12 %

157 Pakĺb oboch kostí predlaktia, 
vpravo 40 %

158 Pakĺb oboch kostí predlaktia, 
vľavo 35 %

159 Pakĺb vretennej kosti, vpravo 25 %
160 Pakĺb vretennej kosti, vľavo 20 %
161 Pakĺb lakťovej kosti, vpravo 15 %
162 Pakĺb lakťovej kosti, vľavo 10 %

163

Chronický zápal kostnej drene 
kostí predlaktia len po otvore-
ných zraneniach alebo po ope-
račných zákrokoch nutných na 
liečenie následkov úrazu, v čase 
hodnotenia aktívny, vpravo

25 %

164

Chronický zápal kostnej drene 
kostí predlaktia len po otvore-
ných zraneniach alebo po ope-
račných zákrokoch nutných na 
liečenie následkov úrazu, v čase 
hodnotenia aktívny, vľavo

20 %

165 Kývavý lakťový kĺb, vpravo do 30 %
166 Kývavý lakťový kĺb, vľavo do 25 %

167 Strata predlaktia pri zachovanom 
lakťovom kĺbe, vpravo 55 %

168 Strata predlaktia pri zachovanom 
lakťovom kĺbe, vľavo 45 %

STRATA ALEBO POŠKODENIE RUKY
169 Strata ruky v zápästí, vpravo 50 %
170 Strata ruky v zápästí, vľavo 45 %

171 Strata všetkých prstov ruky  
(včítane záprstných kostí), vpravo 50 %

172 Strata všetkých prstov ruky  
(včítane záprstných kostí), vľavo 45 %

173 Strata prstov ruky okrem palca, 
vpravo 40 %

174 Strata prstov ruky okrem palca, 
vľavo 35 %

175

Úplná meravosť zápästia  
v nepriaznivom postavení alebo  
v postaveniach jemu blízkych 
(úplné chrbtové alebo dlaňové 
ohnutie ruky) vpravo

30 %

176

Úplná meravosť zápästia  
v nepriaznivom postavení alebo 
v postaveniach jemu blízkych 
(úplné chrbtové alebo dlaňové 
ohnutie ruky) vľavo

25 %

177
Úplná meravosť zápästia v 
priaznivom postavení (chrbtové 
ohnutie 20° až 40°), vpravo

do 20 %

178
Úplná meravosť zápästia  
v priaznivom postavení (chrbtové 
ohnutie 20° až 40°), vľavo

do 17 %

179 Pakĺb člnkovitej kosti, vpravo 15 %
180 Pakĺb člnkovitej kosti, vľavo 10 %

181
Obmedzenie pohyblivosti  
zápästia ľahkého a stredného 
stupňa, vpravo

do 12 %

182
Obmedzenie pohyblivosti  
zápästia ľahkého a stredného 
stupňa, vľavo

do 10 %

183 Obmedzenie pohyblivosti  
zápästia ťažkého stupňa vpravo do 18 %

184 Obmedzenie pohyblivosti zápäs-
tia ťažkého stupňa vľavo do 15 %

POŠKODENIE PALCA

185 Strata koncového článku palca, 
vpravo 12 %

186 Strata koncového článku palca, 
vľavo 10 %

187 Strata palca so záprstnou kosťou, 
vpravo 25 %



188 Strata palca so záprstnou kosťou, 
vľavo 20 %

189 Strata oboch článkov palca, 
vpravo 18 %

190 Strata oboch článkov palca, vľavo 15 %

191
Úplná meravosť medzičlánkové-
ho kĺbu palca v nepriaznivom po-
stavení (krajné ohnutie), vpravo

8 %

192
Úplná meravosť medzičlánko-
vého kĺbu palca v nepriaznivom 
postavení (krajné ohnutie), vľavo

6 %

193

Úplná meravosť medzičlánko-
vého kĺbu palca v nepriaznivom 
postavení vo vystretí  
(v hyperextenzii), vpravo

7 %

194

Úplná meravosť medzičlánko-
vého kĺbu palca v nepriaznivom 
postavení vo vystretí  
(v hyperextenzii), vľavo

6 %

195

Uplná meravosť medzičlánko-
vého kĺbu palca v priaznivom 
postavení (ľahké poohnutie), 
vpravo

do 6 %

196
Uplná meravosť medzičlánkové-
ho kĺbu palca v priaznivom po-
stavení (ľahké poohnutie), vľavo

do 5 %

197 Úplná meravosť základného kĺbu 
palca, vpravo do 6 %

198 Úplná meravosť základného kĺbu 
palca, vľavo do 5 %

199

Úplná meravosť karpometakar-
pálneho kĺbu palca v nepriazni-
vom postavení (úplná abdukcia 
alebo addukcia), vpravo 

9 %

200

Úplná meravosť karpometakar-
pálneho kĺbu palca v nepriazni-
vom postavení (úplná abdukcia 
alebo addukcia), vľavo

7 %

201
Úplná meravosť karpometakarpál-
neho kĺbu palca v priaznivom  
postavení (ľahká opozícia), vpravo

do 6 %

202
Úplná meravosť karpometakar-
pálneho kĺbu palca v priaznivom 
postavení (ľahká opozícia), vľavo

do 5 %

203

Trvalé následky po zle zahojenej 
Bennettovej zlomenine s trvajú-
cou subluxáciou, okrem plnenia 
za poruchu funkcie, vpravo

3 %

204

Trvalé následky po zle zahojenej 
Bennettovej zlomenine s trvajú-
cou subluxáciou, okrem plnenia 
za poruchu funkcie, vľavo

2 %

205
Úplná meravosť všetkých kĺbov 
palca v nepriaznivom postavení, 
vpravo

20 %

206
Úplná meravosť všetkých kĺbov 
palca v nepriaznivom postavení, 
vľavo

18 %

207

Porucha uchopovacej funkcie 
palca pri obmedzení pohyblivosti 
medzičlánkového kĺbu ľahkého  
a stredného stupňa, vpravo

do 4 %

208

Porucha uchopovacej funkcie 
palca pri obmedzení pohyblivosti 
medzičlánkového kĺbu ľahkého  
a stredného stupňa, vľavo

do 3 %

209

Porucha uchopovacej funkcie 
palca pri obmedzení pohyblivosti 
medzičlánkového kĺbu ťažkého 
stupňa, vpravo

do 6 %

210

Porucha uchopovacej funkcie 
palca pri obmedzení pohyblivosti 
medzičlánkového kĺbu ťažkého 
stupňa, vľavo

do 5 %

211

Porucha uchopovacej funkcie
palca pri obmedzení pohyblivosti
základného kĺbu ľahkého a stred-
ného stupňa, vpravo

do 4 %

212

Porucha uchopovacej funkcie
palca pri obmedzení pohyblivosti
základného kĺbu ľahkého a stred-
ného stupňa, vľavo

do 3 %

213

Porucha uchopovacej funkcie 
palca pri obmedzení pohyblivosti 
základného kĺbu ťažkého stupňa, 
vpravo

do 6 %

214

Porucha uchopovacej funkcie 
palca pri obmedzení pohyblivosti 
základného kĺbu ťažkého stupňa, 
vľavo

do 5 %

215

Porucha uchopovacej funkcie 
palca pri obmedzení pohyblivosti 
karpometakarpálneho kĺbu ľah-
keho a stredného stupňa, vpravo

do 6 %

216

Porucha uchopovacej funkcie 
palca pri obmedzení pohyblivosti 
karpometakarpálneho kĺbu ľah-
keho a stredného stupňa, vľavo

do 5 %

217

Porucha uchopovacej funkcie
palca pri obmedzení pohyblivosti
karpometakarpálneho kĺbu  
ťažkého stupňa, vpravo

do 9 %

218

Porucha uchopovacej funkcie
palca pri obmedzení pohyblivosti
karpometakarpálneho kĺbu  
ťažkého stupňa, vľavo

do 7 %

POŠKODENIE UKAZOVÁKA

219 Strata koncového článku
ukazováka, vpravo 6 %

220 Strata koncového článku  
ukazováka, vľavo 4 %

221 Strata dvoch článkov  
ukazováka, vpravo 10 %

222 Strata dvoch článkov  
ukazováka, vľavo 8 %

223 Strata všetkých troch
článkov ukazováka, vpravo 12 %

224 Strata všetkých troch
článkov ukazováka, vľavo 10 %

225 Strata ukazováka so záprstnou
kosťou, vpravo 15 %

226 Strata ukazováka so záprstnou
kosťou, vľavo 12 %



227
Úplná meravosť všetkých
troch kĺbov ukazováka
v krajnom vystretí, vpravo 

12 %

228
Úplná meravosť všetkých
troch kĺbov ukazováka
v krajnom vystretí, vľavo 

10 %

229
Úplná meravosť všetkých
troch kĺbov ukazováka
v krajnom ohnutí, vpravo

12 %

230
Úplná meravosť všetkých
troch kĺbov ukazováka
v krajnom ohnutí, vľavo

10 %

231

Porucha uchopovacej funkcie 
ukazováka, do úplného zovretia 
do dlane chýbajú 1 až 2 cm, 
vpravo

do 4 %

232

Porucha uchopovacej funkcie 
ukazováka, do úplného zovretia 
do dlane chýbajú 1 až 2 cm, 
vľavo

do 3 %

233

Porucha uchopovacej funkcie 
ukazováka, do úplného zovretia 
do dlane chýbajú 3 až 4 cm, 
vpravo

do 8 %

234

Porucha uchopovacej funkcie 
ukazováka, do úplného zovretia 
do dlane chýbajú 3 až 4 cm, 
vľavo

do 6 %

235

Porucha uchopovacej funkcie 
ukazováka, do úplného
zovretia do dlane chýba
viac než 4 cm, vpravo

do 10 %

236

Porucha uchopovacej funkcie 
ukazováka, do úplného
zovretia do dlane chýba
viac než 4 cm, vľavo

do 8 %

237

Nemožnosť úplného vystretia 
niektorého z medzičlánkových 
kĺbov ukazováka pri neporušenej 
uchopovacej funkcii, vpravo

2 %

238

Nemožnosť úplného vystretia 
niektorého z medzičlánkových 
kĺbov ukazováka pri neporušenej 
uchopovacej funkcii, vľavo

1 %

239
Nemožnosť úplného vystretia
základného  kĺbu ukazováka
s poruchou abdukcie, vpravo

3 %

240
Nemožnosť úplného vystretia
základného  kĺbu ukazováka
s poruchou abdukcie, vľavo

2 %

POŠKODENIE PROSTREDNÍKA,
PRSTENNÍKA A MALÍČKA

241 Strata celého prsta s príslušnou
záprstnou kosťou, vpravo 9 %

242 Strata celého prsta s príslušnou
záprstnou kosťou, vľavo 7 %

243

Strata všetkých troch článkov
prsta alebo dvoch článkov
s meravosťou základného kĺbu,
vpravo

9 %

244

Strata všetkých troch článkov
prsta alebo dvoch článkov
s meravosťou základného kĺbu,
vľavo

7 %

245 Strata dvoch článkov prsta, 
vpravo 5 %

246 Strata dvoch článkov prsta, 
vľavo 4 %

247 Strata koncového článku jedného 
z týchto prstov, vpravo 3 %

248 Strata koncového článku jedného 
z týchto prstov, vľavo 2 %

249

Úplná meravosť všetkých troch
kĺbov jedného z týchto prstov
v krajnom vystretí alebo ohnutí
(v postavení brániacom funkcii
susedných prstov), vpravo

8 %

250

Úplná meravosť všetkých troch
kĺbov jedného z týchto prstov
v krajnom vystretí alebo ohnutí
(v postavení brániacom funkcii
susedných prstov), vľavo

6 %

251

Porucha uchopovacej funkcie
prsta, do úplného zovretia  
do dlane chýbajú 1 až 2 cm, 
vpravo

do 2 %

252

Porucha uchopovacej funkcie
prsta, do úplného zovretia  
do dlane chýbajú 1 až 2 cm, 
vľavo

do 1 %

253

Porucha uchopovacej funkcie
prsta, do úplného zovretia 
do dlane chýbajú 3 až 4 cm,
vpravo

do 5 %

254

Porucha uchopovacej funkcie
prsta, do úplného zovretia 
do dlane chýbajú 3 až 4 cm,
vľavo

do 4 %

255

Porucha uchopovacej funkcie
prsta, do úplného zovretia 
do dlane chýba viac než 4 cm, 
vpravo

do 6 %

256

Porucha uchopovacej funkcie
prsta, do úplného zovretia 
do dlane chýba viac než 4 cm, 
vľavo

do 5 %

257

Nemožnosť úplného vystretia
jedného z medzičlánkových
kĺbov pri neporušenej  
uchopovacej funkcii prsta, vpravo

2 %

258

Nemožnosť úplného vystretia
jedného z medzičlánkových
kĺbov pri neporušenej  
uchopovacej funkcii prsta, vľavo

1 %

259
Nemožnosť úplného vystretia
základného kĺbu prsta  
s poruchou abdukcie, vpravo

2 %

260
Nemožnosť úplného vystretia
základného kĺbu prsta  
s poruchou abdukcie, vľavo

1 %



TRAUMATICKÉ POŠKODENIE NERVOV 
HORNEJ KONČATINY

261 Úplné porušenie (lézia)
plexus brachialis, vpravo do 60 %

262 Úplné porušenie (lézia)
plexus brachialis, vľavo do 50 %

263 Porušenie (lézia) plexus
brachialis horný typ, vpravo do 30 %

264 Porušenie (lézia) plexus
brachialis horný typ, vľavo do 25 %

265 Porušenie (lézia) plexus
brachialis dolný typ, vpravo do 40 %

266 Porušenie (lézia) plexus
brachialis dolný typ, vľavo do 30 %

267 Úplná porucha (lézia)
nervus axillaris, vpravo do 25 %

268 Úplná porucha (lézia)
nervus axillaris, vľavo do 20 %

269

Izolovaná porucha (lézia)  
nervus cutaneus brachii radialis 
bez motorického deficitu,
obojstranne

do 10 %

270 Porucha nervus thoracicus
(dlhý hrudný nerv), vpravo do 15 %

271 Porucha nervus thoracicus
(dlhý hrudný nerv), vľavo do 10 %

272 Porucha (lézia) nervus ulnaris, 
vpravo do 40 %

273 Porucha (lézia) nervus ulnaris, 
vľavo do 30 %

274 Porucha (lézia) nervus ulnaris 
len senzitívnej časti, obojstranne do 10 %

275 Traumatická porucha stredového
nervu, vpravo (nervus medianus) do 25 %

276 Traumatická porucha stredového
nervu, vľavo (nervus medianus) do 25 %

277 Porucha  nervus musculocutaneus, 
vpravo do 20 %

278 Porucha nervus musculocutaneus, 
vľavo do 15 %

279 Porucha nervus musculocutaneus 
len senzitívnej časti, obojstranne do 7 %

280 Úplná (lézia) porucha nervu
vretenného, vpravo do 40 %

281 Úplná (lézia) porucha nervu
vretenného, vľavo do 30 %

282 Lézia distálnej časti vretenného
nervu (oblasť ruky), vpravo do 25 %

283 Lézia distálnej časti vretenného
nervu (oblasť ruky), vľavo do 20 %

Pri hodnotení podľa 282 a 283 nemožno súčasne 
hodnotiť poruchu úchopovacej schopnosti ruky.

284
Izolovaná porucha (lézia)
citlivosti nervu radialis, 
obojstranne

do 7 %

ÚRAZY DOLNÝCH KONČATÍN

285

Strata jednej dolnej končatiny
v bedrovom kĺbe alebo v oblasti 
medzi bedrovým a kolenným 
kĺbom

50 %

286 Pakĺb stehnovej kosti v krčku
alebo nekróza hlavice 40 %

287

Náhrada hlavice a krčku stehno-
vej kosti endoprotézou (okrem 
pohyblivosti kĺbu), spolu však 
nesmie presiahnuť % plnenia  
za stratu končatiny

20 %

288

Aktívny chronický zápal kostnej 
drene stehnovej kosti len po 
otvorených zraneniach alebo po 
operačných zákrokoch nevyhnut-
ných na liečenie následkov úrazu
dokumentované rtg

25 %

Upozornenie:
Podľa tejto diagnózy nehodnotiť stavy po zhojenej 
osteomyelitíde v období hodnotenia bez aktivity

289 Skrátenie dolnej končatiny
od 2 do 4 cm 5 %

290 Skrátenie dolnej končatiny
do 6 cm do 12 %

291 Skrátenie jednej dolnej končatiny 
nad 6 cm do 20 %

292

Poúrazové deformity stehnovej 
kosti (zlomeniny zahojené  
s osovou alebo rotačnou  
úchylkou, dokumentované rtg), 
za každých 5° úchylky

5 %

293

Úplná meravosť bedrového kĺbu 
v nepriaznivom postavení (úplné 
pritiahnutie alebo odtiahnutie, 
vystretie alebo ohnutie a posta-
venia týmto blízke)

40 %

294

Úplná meravosť bedrového kĺbu 
v priaznivom postavení (ľahké 
odtiahnutie a základné postave-
nie alebo nepatrné ohnutie) 

do 30 %

295
Obmedzenie pohyblivosti  
bedrového kĺbu ľahkého  
a stredného stupňa

do 20 %

296 Obmedzenie pohyblivosti  
bedrového kĺbu ťažkého stupňa do 30 %

POŠKODENIE KOLENA

297
Úplná meravosť kolena v nepriaz-
nivom postavení (úplné vystretie
alebo ohnutie nad uhol 20°)

do 30 %

298 Úplná meravosť kolena v nepriazni-
vom postavení (v ohnutí nad 30°) do 40 %

299 Úplná meravosť kolena v nepriaz-
nivom postavení do 25 %

300

Endoprotéza v oblasti kolenného
kĺbu (okrem hodnotení obme-
dzenia pohyblivosti kĺbu), spolu 
však nesmie  presiahnuť % plne-
nia za stratu končatiny

20 %

301
Obmedzenie pohyblivosti kolen-
ného kĺbu ľahkého a stredného 
stupňa

do 15 %

302 Obmedzenie pohyblivosti kolen-
ného kĺbu ťažkého stupňa do 25 %



303

Kývavosť kolenného kĺbu, ak nie 
je nutný ortopedický podporný 
prístroj,  preukázateľné v zdra-
votnej dokumentácii

do 20 %

304

Kývavosť kolenného kĺbu, ak je 
nutný ortopedický podporný 
prístroj, za ktorý sa nepovažuje 
nákolenica a ortéza

do 30 %

305

Trvalé následky po operačnom vy-
ňatí jedného menisku (pri úplnom 
rozsahu pohybov a dobrej stabi-
lite, inak podľa poruchy funkcie). 
Ak sa hodnotí porucha funkcie, 
nemožno hodnotiť podľa tejto dg.

10 %

306

Trvalé následky po operačnom vy-
ňatí oboch meniskov (pri úplnom 
rozsahu pohybov a dobrej stabi-
lite, inak podľa poruchy funkcie). 
Ak sa hodnotí porucha funkcie, 
nemožno hodnotiť podľa tejto dg.

15 %

POŠKODENIE PREDKOLENIA

307 Strata dolnej končatiny v predko-
lení so zachovaným kolenom 45 %

308 Strata dolnej končatiny v predko-
lení s meravým kolenným kĺbom 50 %

309 Pakĺb píšťaly alebo oboch kostí 
predkolenia 45 %

310

Aktívny chronický zápal kostnej 
drene kostí predkolenia len po 
otvorených zraneniach a po ope-
račných zákrokoch nevyhnutných 
na liečenie následkov úrazu, 
dokumentované rtg

20 %

311

Poúrazové deformity predkolenia 
vzniknuté zahojením zlomeniny 
v osovej alebo rotačnej úchylke 
(úchylky musia byť preukázané 
na rtg), od minimálne 5° za 
každý ďalší stupeň sa hodnotenie  
zvyšuje o 1 % , úchylky nad 45° 
sa hodnotia ako strata predkole-
nia. Pri hodnotení osovej úchylky
nemožno súčasne započítavať 
relatívne skrátenie končatiny.

10 %

POŠKODENIE V OBLASTI ČLENKOVÉHO KĹBU

312 Strata nohy v členkovom
kĺbe alebo pod ním 40 %

313 Strata chodidla v Chopartovom 
kĺbe s artrodézou členka 30 %

314 Strata chodidla v Lisfrancovom 
kĺbe alebo pod ním 25 %

315

Úplná meravosť členkového kĺbu 
v nepriaznivom postavení (dor-
zálna flexia alebo väčšie stupne 
plantárnej flexie)

do 30 %

316
Úplná meravosť členkového
kĺbu v pravouhlom postavení,
alebo jemu blízkom

do 25 %

317
Obmedzenie pohyblivosti
členkového kĺbu ľahkého 
a stredného stupňa

do 12 %

318 Obmedzenie pohyblivosti členko-
vého kĺbu ťažkého stupňa do 20 %

319 Úplná strata pronácie a supinácie 
nohy 15 %

320 Obmedzenie pronácie a supinácie 
nohy do 12 %

321 Kývavosť členkového kĺbu do 12 %

322

Plochá, vbočená alebo vyboče-
ná noha následkom úrazu a iné 
poúrazové deformity v oblasti 
členka a nohy

do 25 %

Upozornenie: 
Je nevyhnutné hodnotiť  v porovnaní s druhou 
končatinou. 

323

Aktívny chronický zápal kostnej 
drene v oblasti priehlavku  
a predpriehlavku a pätovej kosti 
len po otvorených zraneniach 
alebo po operačných zákrokoch 
nevyhnutných na liečenie násled-
kov úrazu, dokumentované rtg.

do 15 %

POŠKODENIE V OBLASTI NOHY
324 Strata všetkých prstov nohy 18 %
325 Strata oboch článkov palca nohy 10 %

326
Strata oboch článkov palca nohy 
so záprstnou kosťou alebo s jej 
časťou

15 %

327 Strata koncového článku palca 
nohy 3 %

328 Strata iného prsta nohy
(včítane malíčka), za každý prst 2 %

329 Strata malíčka nohy so záprstnou
kosťou alebo s jej časťou 10 %

330 Úplná meravosť medzičlánkového 
kĺbu palca nohy 3 %

331 Úplná meravosť základného kĺbu 
palca nohy 5 %

332 Úplná meravosť oboch kĺbov 
palca nohy 8 %

333 Obmedzenie pohyblivosti medzi-
článkového kĺbu palca nohy do 3 %

334 Obmedzenie pohyblivosti základ-
ného kĺbu palca nohy do 5 %

335
Porucha funkcie, ktoréhokoľvek
iného prsta nohy ako palca,
za každý prst

1 %

336 Poúrazové obehové a trofické po-
ruchy na jednej dolnej končatine do 20 %

337
Poúrazové obehové a trofické 
poruchy na oboch dolných kon-
čatinách

do 30 %

338

Poúrazové atrofie svalstva dolných 
končatín pri neobmedzenom roz-
sahu pohybov v kĺbe, na stehne 
nad 2 cm v objeme

do 5 %

339

Poúrazové atrofie svalstva dolných 
končatín pri neobmedzenom 
rozsahu pohybov v kĺbe, na pred-
kolení nad 1 cm v objeme

do 3 %



340 Poškodenie po pretrhnutí 
Achillovej šľachy do 20 %

341 Poškodenie po zlomenine 
pätovej kosti do 20 %

TRAUMATICKÉ POŠKODENIE
NERVOV DOLNEJ KONČATINY
V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy 
vazomotorické a trofické 

342 Porucha (lézia) nervus glutei 
sup. a interior do 15 %

343 Porucha nervus obturatorius do 15 %
344 Senzitívna lézia nervus obturatorii do 7 %
345 Nervus femorális do 30 %
346 Senzitívna lézia steheného nervu do 10 %
347 Nervus ischiadicus (sedací nerv) do 35 %
348 Senzitívna lézia nervus ischiadicus do 15 %
349 Nervus tibialis - úplná porucha do 30 %

350 Nervus tibialis distálnej časti  
s poruchou hybnosti prstov nohy do 5 %

351 Senzitívna porucha nervus tibialis do 5 %

352
Porucha kmeňa nervus fibularis  
s postihnutím všetkých inervova-
ných svalov

do 30 %

353 Lézia hĺbkovej vetvy ihlicového 
nervu do 20 %

354 Lézia povrchovej vetvy ihlicového 
nervu(len senzitívnej časti) do 10 %

RÔZNE

355
Rozsiahle plošné jazvy  
od 1% do 15 % telesného po-
vrchu, okrem tváre

do 10 %

356 Rozsiahle plošné jazvy nad 15 %
telesného povrchu do 40 %

Upozornenie:
Zvlášť zohyzďujúce jazvy na expo-
novaných častiach tela, pokiaľ ne-
dosahujú 1% telesného povrchu.

do 10 %


